Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

bron
Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984. Stichting Vrij Nederland, Amsterdam 1984

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_vri013boek04_01/colofon.php

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

i.s.m.

2

[Nummer 1 - 28 januari 1984]
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Vlaams Tijdschrift
Raster

De Belgische minister voor cultuur heet Karel Poma. Hij is de opvolger van mevrouw
De Backer. Poma is een liberaal politicus. Daarvoor hoef je het interview in nummer
5 van het Tijdschrift voor theater ETCETERA (januari) nauwelijks te lezen, dat
vertellen de foto's van Herman Sorgeloos. Poma met vingertje argumenterend, Poma
punten aftellend op de vingers van zijn hand, Poma die met een strijdbaar gezicht
met zijn duim het OK-teken maakt. Strijdbaar is hij ook, want hij zegt in dit gesprek
over de bezuinigingen in het Belgische theater: ‘Ik verlaat de verdedigende stelling
om resoluut voor een aanvallend beleid te ijveren.’ De aanval richt zich natuurlijk
niet op degenen die het Belgische theater om zeep helpen - wie valt zichzelf aan?
- maar op het verdedigen van de bezuinigingen, alles met góede bedoelingen.
Poma is net als minister Brinkman van mening dat ‘topkunst’ gesteund moet worden
(‘Inderdaad, ik vind dat kwaliteit moet gesteund worden’). Zeer schoon is het
antwoord van Poma op de vraag of de toekomst van de nieuwlichters er door de
bezuinigingen niet erg weinig hoopvol gaat uitzien: ‘Het is zeker niet mijn bedoeling
de toekomst af te sluiten voor jonge acteurs. Wij moeten ook de vernieuwing in de
hand werken. Maar we hebben gezegd dat er geen bij kunnen om budgettaire redenen.
Maar ik denk b.v. dat wanneer men naar pay-television zou gaan, waarvan een
bepaald gedeelte eigen maak, er heel wat weggelegd zou zijn in die sector. Ik denk
dat er voor jonge mensen meer toekomst is in die branche dan in het toneel.’ Een
klassiek antwoord waarin de vraagsteller: gelijk krijgt, te horen krijgt dat er geen
geld is, en daarop dat men maar bij de commercie terecht moet. Is ‘branche’ in België
ook een term uit de windhandel? In hetzelfde nummer staat een aardig stuk met
schitterende foto's over het mammoetprojekt van Bob Wilson CIVIL WarS en een
gesprek met Jan Joris Lamers over Maatschappij Discordia. In HOLLANDS
MAANDBLAD (december 1983) staat een boeiende correspondentie afgedrukt
tussen toneelcriticus Hans van den Bergh en Gerardjan Rijnders. Rijnders legt onder
meer uit hoe het toe gaat op de toneelschool waar hij met ‘onbedorven talent’ ‘De
vrouwen van Troje’ instudeert: ‘Hoe gaat dat? Ongeveer zó: “Dat dus nooit, dat is
net Erik Vos, dat is macramé”, “Dat al helemaal niet, dat lijkt wel Baal”, “Zeg, we

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

zijn hier niet bij het Publiekstheater. Natuurlijk gaat het stuk over grote gevoelens
en over intens lijden maar het gaat nu even niet over Hans Croiset”, “Wat zeg je?
Je wilt een rolstoel? Dit is geen Globe!”, “O, jij denkt: mooi spelen is niet spelen.
Jij denkt: Discordia vinden de mensen tegenwoordig mooi. Onzin!” Zo gaat het dus.’
Bij TONEEL TEATRAAL (december) had men blijkbaar ruimte over: daarin staan
zulke grote foto's van Annemarie Prins en Ben Hurkmans dat er misschien iets mee
bedoeld wordt. Je weet het niet. Over de veranderingen in het Nederlands toneel
bevat dit nummer ook gesprekken met de nieuwe artistieke leiders van Toneelgroep
Theater Cees Linnebank en Helmut Woudenberg. (Daar staan wel mooie
voorstelling-foto's bij). Het nummer over polemiek van MAATSTAF (nr. 10-11,
1983) van 172 pagina's is al opgevolgd door een nieuw nummer (12). Het
polemieknummer is vooral historisch van aard en behandelt voornamelijk polemische
affaires. In het nieuwe nummer schrijft Ton Anbeek over W.F. Hermans en de
naoorlogse literatuur (1945-1948). Door onder meer nooit herdrukte korte recensies
van Hermans boven water te halen laat hij zien hoe ‘Hermans zich verhield tot zijn
tijdgenoten. Hij concludeert dat Hermans een ‘maniakale’ inzet kenmerkte door
uitspraken als: ‘Daarom moet men schrijven zolang men er zin in heeft en er de
vrijheid toe bezit; indien zonder geld, dan met succes en indien zonder succes, dan
maar zonder succes.’ Leo Ross en Rob Delvigne voegen een hoofdstuk toe aan de
discussie over het ‘editeren’ van literair-historisch materiaal aan de hand van Jacob
Israel de Haan en vervatten hun meningen in cursief-gedrukte ‘regels’ als ‘Wie
iemands brieven editeert, doet er goed aan de inhoud van die brieven al was het
maar een beetje serieus te nemen.’ J.H.W. Veenstra behandelt de verhouding tussen
E. du Perron en Vestdijk en noemt het een ‘vriendschap met haperingen’. In de
VESTDIJKKRONIEK (December) schrijft, wederom, Ton Anbeek over Vestdijks
beeld van de Tweede Wereldoorlog en doet de apodictische, maar wellicht juiste
uitspraak dat men bij Vestdijk geen ‘zwart-wit tekening’ hoeft te verwachten, ‘bij
hem is meestal eenvoudig iederéén lelijk’. In het NIEUW VLAAMS TIJDSCHRIFT
(dat een beetje achterloopt, maar binnenkort wordt ingelopen door haar opvolger
HET NIEUW WERELDTIJDSCHRIFT) van juli-augustus schrijft Hedwig Speliers
over E. du Perron en Van Ostayen en ook deze vriendschap was niet honderd procent,
want Speliers noemt het een ‘vermeende vriendschap’. Heel boeiend, maar eerlijk
gezegd een beetje lachwekkend van taal, is het essay van Boris Dagoelash over het
boek Ästhetische Theorie van Theodor W. Adorno (‘Het waarheidsgehalte is
“vermittelt” in de consequentie van de facture, van de Durchbildung der werken die
het sediment van het geobjectiveerde maatschappelijke in concreto door negatie
dialectisch overstijgt’). Heel gedurfd zijn de vertalingen van Paul Claes van poëzie
van Gérard de Nerval. In DE GIDS (nr. 10, 1983) schrijft Raymond Corbey ‘Reflecties
over het verzamelen’ en daar komt veel ‘signifié’ en ‘signifiant’ bij kijken, al komt
het er uiteindelijk op neer dat ‘elke collectie een Gestalt’ is... Koos van Weringh
schrijft zich in het tweede nummer van HET OOG IN 'T ZEIL onomwonden uit over
Marcus Bakkers herinneringen: ‘een draaitol zonder berouw’. Van Weringh valt het
op dat Bakkers standpunten niet zelden een looptijd van twee maanden hebben. In
juli 1983 vond Bakker nog ‘dat objectief gezien de mogelijkheden voor linkse
samenwerking en voor een platformblad op dit ogenblik heel reëel zijn’.
CP

Uitverkoren
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De laatste deur door Jeroen Brouwers (De Arbeiderspers) Groots opgezette
solidariteit van Brouwers met schrijvers die uit eigen keus het leven verlieten.
Life & Times of Michael K. door J.M. Coetzee (Viking) De eeuwige tuinman
Michael K. op weg in een van barbarij gonzend Zuid Afrika. (zie pag. 38)
Wittgenstein Sein Leben in Bildern und Texten samengesteld door Michael Nedo
en Michele Ranchetti, met een inleiding door B.F. McGuinness (Suhrkamp) Een
monumentale fotobiografie vol verrassende beelden.

Elliott Banfield

Verzameld Werk door Wilfred Smit (Athenaeum Polak & Van Gennep) Poëzie
en enig nagelaten proza van de dichter van ‘onrustige stillevens’ (zie pag. 10)
Orwell Remembered door Audrey Coppard en Bernard Crick (Ariel Books/Nilsson
& Lamm) Tientallen mensen die Orwell gekend hebben spreken zich uit.
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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Het vloeibare moment
De historisch-kritische uitgave van Leopolds gedichten
Gedichten door J.H. Leopold Historisch-Kritische uitgave door A.L.
Sötemann en H.T.M. van Vliet Deel 1., I: teksten, 208 p., Deel 1., II:
Apparaat en commentaar, 297 p., Uitgever: Noord-Hollandsche Uitgevers
Maatschappij/Martinus Nijhoff, onder auspiciën van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. f 165, Verzamelde Verzen door J.H. Leopold Uitgever: Athenaeum-Polak &
Van Gennep, f59,50 (geb), 259 p., f39,50 (paperback)
Willem Jan Otten
Eenzelviger poëzie dan die van Leopold is er niet geschreven in ons taalgebied. Toen
ik enkele maanden geleden tijdens de Leopoldmiddag in De Balie voor het eerst
hoorde dat hij een groot deel van zijn leven in doofheid heeft gesleten, verbaasde
me dat nauwelijks. Leopolds poëzie is die van iemand wiens woorden niet buitenom,
via de oren, binnendringen, maar binnendoor, met als enige resonantie het eigen
brein. Diezelfde middag werden er ook enkele getoonzette gedichten ten gehore
gebracht. Het klonk alsof er een herfstdraad werd gebombardeerd.
Leopold heeft het type eenzaamheid waar het hem om gaat (een gekozen,
gecultiveerde eenzaamheid, niet alleen uit schuwheid, maar ook uit een besef
uitverkoren te zijn) vermoedelijk het uitputtendst opgeroepen in het lange, kryptische
gedicht Cheops, waarin de ziel van een farao de tocht naar het binnenste van een
piramide maakt, om zich bij zijn mummie te voegen. De piramide wordt beschreven
als ‘eerste begin/van zoekende eenheid en afzondering,/levende vorm, die
ongeschonden toonde/zijn held'ren tempel en zijn onontsloten/binnenste woon en
geheimzinnigheid’. Van buiten nieuw, zoekend, en van binnen raadsel: zo moeten
ook gedichten zijn, zo verhouden zich vorm en inhoud, of beter, wij kunnen alleen
de symbolen ‘kennen’ waarin de wereld zich aan ons voordoet, en wat zich achter
de symbolen schuilhoudt is onachterhaalbaar. De farao, dat wil zeggen zijn ziel,
bevindt zich ten slotte in zijn grafkamer en ‘laat zijn aandacht dolen’ langs
schilderingen, ‘hij is geboeid door de symbolen/van het voormalige en hij hangt er
in’.
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J.H. Leopold

Dat is een magnifieke formulering, ‘in symbolen hangen’. Welbeschouwd is het
een beschrijving van hoe de beste gedichten van Leopold met hun lezer omgaan. Zij
veroorzaken een lucide passiviteit. Ze zijn dikwijls kryptisch, maar wekken zelden
de indruk een sluitende puzzel te zijn.
Leopold lezen is een merkwaardige bezigheid, omdat zijn zinnen zich zelf
voortdurend uitstellen. Een veel voorkomende stijlfiguur is de verdonkeremaning
van de hoofdzin. Cheops, bijvoorbeeld, begint met negentien regels bijzin, op zodanige
wijze op- en door elkaar gestapeld, dat het nauwelijks meer opvalt dat, ten slotte, op
de plaats waar de hoofdzin had moeten komen het werkwoord is verdwenen, waardoor
de hele proloog met terugwerkende kracht de indruk wekt iets overgeslagen te hebben:
dus begint men te herlezen. Dikwijls veroorzaakt het zeurend besef van
ongrammaticaliteit een zekere verslaving, en nooit kan men achteraf precies verklaren
wáar de volzin nu precies begonnen is met onachterhaalbaar te worden. Het gevolg
van deze stapelwolkstruktuur is dat Leopolds gedichten (door mij) niet zozeer
onthouden worden, als wel herinnerd, ongeveer zoals een treinreis herinnerd wordt
als een verglijding van beelden, en niet als een nevengeschikte opeenvolging.
Het heeft, inderdaad, met duur te maken, met lezen als iets wat zich in de tijd
afspeelt. Dat is het geheim van Leopolds langere verzen: zijn bijzinstapelingen
(‘sterrenstelsels van woorden’ heeft Dick van Halsema hen genoemd) verleiden de
lezer tot een leessnelheid die te hoog ligt om de portée door te laten dringen. Door
deze snelheid lijkt de leesblik gevoeliger te worden voor sommige formuleringen
afzonderlijk, alsof het zich er bij toeval aan hecht; de lezer komt in een
bewustzijnstoestand niet ongelijk, alweer, aan die van de treinreiziger die plotseling
getroffen wordt door een zich snel verwijderende vrouw die een was ophangt.

Aanschouwelijkheid
Door deze en andere stijlfiguren, en natuurlijk door de woordenschat zelf
(vermoedelijk is Leopold de dichter met het rijkste vocabulair) is deze poëzie minder
beeldend dan de hoge dichtheid van zelfstandige en bijvoegelijke naamwoorden zou
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doen vermoeden. Zelfs een plastisch gedicht als De molen, tovert voor het geestesoog
geen molen zoals die gezien zou kunnen zijn, ondanks formuleringen als ‘de norsche
kolos, de opgaande romp’. Over belang en noodzaak van de aanschouwelijkheid is
veel getheoretiseerd (het welsprekendst door Vestdijk) - maar Leopold doet beseffen
dat de aanschouwelijke wereld niet zozeer uit omtrekken, uit vormen bestaat, als wel
uit bewegingen, en dan speciaal die bewegingen die strikt genomen niet waargenomen
worden, omdat zij al begonnen zijn vóordat zij de waarneming beïnvloed hebben.
Het moment waarop iets al begonnen blijkt te zijn, dat is het Leopoldiaanse moment
bij uitstek, zoals ook het moment waarop ontdekt wordt dat een beweging, een proces
al enige tijd is afgelopen. ‘Ontdekken’ is een verkeerd woord, ‘beseffen’ is misschien
beter. Waarnemen is bij Leopold nauwelijks een werkzaamheid te noemen. ‘Dagen’,
wie weet is dat een bruikbaar werkwoord, al klinkt ook dat alsof er van een waarheid,
of een feit, sprake zal zijn, terwijl wat in dit oeuvre daagt dikwijls niets anders is dan
een vermoeden. In De molen wordt het fenomeen van het onbevattelijke begin, de
onbegonnen verandering, ‘gesteld’ aan de hand van een zonsopgang en een molen.
Aanvankelijk is het een verschijnsel in de zichtbare werkelijkheid (‘in de leege
opening van
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de nog blinde/lucht, die zich te bezinnen lag,/lopen nu zuchten’: ergens is een briesje
opgestoken, als veroorzaakt door de dageraad). In de lange tweede strofe blijken de
molenwieken ‘het ‘droomend denken’ aan zich gehecht te hebben. Dit is de aanzet
voor de kenmerkende, Leopoldiaanse verhaspeling van waarneming en werkelijkheid:
wat gezien wordt ontpopt zich tot metafoor van het waarnemend denken zélf, ‘als
volgte het mede in de ronde, als werd het geledigd en afgewonden’.
Van dan af aan is het wieken van de molen als het ware vogelvrij geworden, en
blijkt het gedicht de evocatie te zijn van een inwending proces dat grote gelijkenis
vertoont met het ontstaan van een gedicht: het ‘droomend denken’ wordt gegrepen
en aangevat, eerst door een opeenhoping van ronddraaiene metaforen; de molen
ondergaat de metamorfose tot spinnewiel en blijkt in staat de wiekende warwinkel
van beelden te transformeren tot diademen, ‘glinsterstrengen’, kortom, wat met een
‘leege opening’ begon eindigt met de beschrijving van een orde, een euforische reeks
die sprekend lijkt op het gedicht zelf - kennelijk tot Leopolds eigen verbijsterde
verbazing, want het gedicht besluit met twee vragen die duidelijk maken dat de
dichter zich zelf bij verrassing genomen weet door deze ongemerkte (maar hektische)
metamorfose van flard tot tekst.

Een sneeuw
Beweging, proces, metamorfose - daar gaat het bij Leopold dikwijls om, en dat maakt
zijn poëzie zo verschillend van die welke de laatste jaren is geschreven, waarin het
zo dikwijls juist om ‘stilstand’ en ‘vastleggen’ gaat. Hij is gefascineerd door duur
en tijd, zijn gedichten verstrijken, en zijn zinnen zijn zo georganiseerd dat de woorden
afzonderlijk hun zelfstandigheid, hun definitie verliezen, ongeveer op de wijze waarop
spaken verdwijnen zodra het wiel in beweging komt. Hij is hiermee een kind van
zijn tijd; Proust en Debussy zijn zijn evenknie. Op diezelfde middag in De Balie
vertelde Sötemann, de tekstbezorger van het eerste deel van de nieuwe
wetenschappelijke Leopoldeditie, dat Leopold foto's uitknipte, bij wijze van
voorbereidend illustratie materiaal voor de gedichten. Vertoond werd, op een
schaduwrijke dia, een menigte ruiters, paarden en stofwolken. De paradox wil dat
het denken over beweging een impuls heeft gekregen door de ontwikkeling van de
fotografie, de stillegging bij uitstek. Die paarden zijn als volgt in het oeuvre terecht
gekomen: ‘...met gewuif van vlokken/hollend en golvende en opziend telkens’.
De behoefte aan vloeibaarheid, voorlopigheid, heeft bij Leopold onder andere
geleid tot wat misschien wel de crisis van het lidwoord genoemd kan worden. Frida
Balk-Smit Duysentkunst heeft een verhandeling geschreven over het gebruik van
‘een’ voor sneeuw in het achtregelige gedichtje Een sneeuw ligt in den morgen vroeg.
Wendingen als ‘er is een leven in wat bewegen’, ‘een even beginnen’, ‘een schemeren
gevend van eerste denken’ (allemaal uit éen gedicht) duiden op misnoegen over het
generiek gebruik van lidwoorden. Leopold deelde dat misnoegen overigens met de
Gorter van de sensitieve verzen. De ironie wil dat het onbepaalde lidwoord gevolgd
door een werkwoord de stijlfiguur is geworden van het hedendaagse liegen. Wanneer
iemand beweert dat er sprake is van ‘een aftasten van mogelijkheden’, dan is vrijwel
zeker dat de werf reddeloos verloren is.
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Natuurlijk heeft ook Leopold iets te verbergen. Zijn weifelachtigheid is structureel
- hij vertrouwde de taal niet. Hij verweet Roland Holst dat die zich bediende van een
te beperkte woordenschat; en boven een kladblaadje, meldt Dick van Halsema, schreef
hij zelf: ‘niet makkeljk maken’. Wantrouwen resulteert of in beperking, of in
vervollediging. Leopold behoorde tot de uitbreiders, hij bestreed de verstarring die
iedere formulering betekent met het wapen van de variëring. Behalve van de al
genoemde beeldenstapelingen bediende hij zich ook van de zelfonderbreking. Leopold
valt zich zelf dikwijls in de rede, om wat gezegd is nóg eens in andere woorden te
zeggen, met als gevolg een vertraging, soms zó groot dat het gedicht tot stilstand
dreigt te komen, en het moment van uitspreken even onbereikbaar lijkt te worden
als de eindstreep voor de schildpad, dit alles natuurlijk in de hoop dat waar het om
gaat ergens rond de komma's hoorbaar is, en begrepen kan worden:
Zult gij begrijpen kunnen, verstaan,
zal voor u op kunnen gaan
een groot aanschouwen, een inzien
en een ontwaren, zodat misschien
Zo begint het derde gedicht van Voor 5 december, een cyclus die uitzonderlijk is
voor Leopold omdat hij zich direkt tot een lezeres richt; het is daarmee al even
uitzonderlijk dramatisch. Het roept ‘in het groot’ op wat Leopold in andere
liefdesgedichten op kleinere schaal heeft uitgedrukt - ‘de wisselvalligheid van
wederzijdse afstand en nabij-zijn’, zoals Kees Verheul het in zijn stimulerende essay
Een eerbiedig vergeten meester noemt (afgedrukt in Antwoord van een buitenstaander,
1980). In ‘Ik voel haar bevende tegen mij aan’ wordt de verwantschap tussen lust en
angst misschien wel het duidelijkst uitgedrukt. Het gedicht wordt gedragen door
verbazing over de extase van de ander. Het opgeroepen ogenblik, of beter: de
opgeroepen beweging, is die welke onmiddellijk volgt op het eerste genot. De
ik-persoon observeert haar gemoedstoestand - zij bezint zich ‘over de binnengevoerde
zaligheden’ die evenwel, zonder overgang lijkt het, op het moment dat zij ‘volkomen
geluk’ worden, in angst verkeren. (Ergens anders is sprake van het ‘angstig wilde
van dit geluk’.) Het wordt haar ‘koud tot in het diepst van hare ziel’. Het is alsof de
ik-persoon zich eerst bemind weet ná de paniek opgeroepen door extase - pas dan
zoekt ook hij ‘toevlucht’.

Uitverkorenheid
Die afstand tussen ik-persoon en vrouw is, geloof ik, kenmerkend voor Leopold.
Zijn erotiek is er éen van iemand die, om zo te zeggen, uit zijn (gezochte) eenzaamheid
gelokt moet worden, en wiens eenzelvigheid door hem zelf misschien zelfs wel als
gevaarlijk ervaren wordt voor de geliefde. ‘En dan, als hij zich wendde/uit zijn
eenzelvigheid (...) en aanroerde/de trillende plek (...) zoodat het door haar heen joeg’
(Voor 5 december). In hetzelfde gedicht spreekt de ik-persoon van ‘de sombere
dwang van mansgedachten’, waarvan vaststaat dat zij voor de geliefde ‘diep anders’
waren. Hun liefde betekende voor haar een schok, ofschoon zij zich zou herstellen,
en ‘hare wachtende vrouwelijkheid’ hervinden.
Het is veelbetekenend dat Leopold de geliefde niet als symbool van schoonheid
opvoert (en al evenmin, maar dat is minder verbazingwekkend, als symbool van
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verdorvenheid). Ofschoon de ik-persoon van Voor 5 december zich zelf enkele malen
tooit met de sierselen van een zekere uitverkorenheid, toch is dit gedicht tragisch, in
de betekenis van: waarachtig, de ervaring explorerend en de werkelijkheid erkennend.
Over dit aspect van Leopold is eigenlijk nog maar weinig geëssayeerd; rond zijn
liefdespoëzie hangt nog altijd een geur van heiligheid (‘O nachten van gedragene
extase’), die het moeilijk maakt om te zien dat dit deel van zijn werk wel degelijk
de erotische turbulentie van zijn tijd weerspiegelt, en dichter bij Schnitzler, Strindberg
of Freud ligt dan wordt aangenomen. Hoe dan ook - in zijn erotiek speelt een besef
van uitverkorenheid mee, en dat maakt (onder andere) Voor 5 december
ontoeschietelijk. Leopold was misschien wel de laatste dichter die zich zelf tot een
dergelijke hoge positie kon denken, en op een aanvaardbare manier de last van zijn
‘opdracht’ kon dragen. In die zin is hij voor-vooroorlogs; wat bij hem nog navolgbaar
is, is bij zijn opvolger, Roland Holst, niet zelden hol.
Het verdriet van de scheiding in Voor 5 december wordt, uiteindelijk, niet aan de
hand van de ik-persoon verbeeld, maar aan die van de geliefde, die ‘zwijgend heengaat
en dan zwicht/weerzinkend onder het onweerstane uitschreien’. Het gedicht roept,
in laatste instantie, niet de wanhoop van de ik-persoon op. Die is, hoe dan ook, ‘ergens
anders’, zoals hij ook, bijna als een Cheops, ergens anders vandaan is gekomen - uit
zijn gedichten, uit zijn eenzaamheid, daar waar ‘de woorden werden tot een dicht
omtuinen’.
Medelijden roept Leopold niet op; vertedering zelden; lijden doet hij maar
sporadisch; om inleving verzoekt hij niet. ‘Al zijn aandacht is gericht op de onthulling
van de gevoelswereld, los van de persoon,’ schrijft Kees Verheul. In de liefdespoëzie
is er sprake van bewustzijnen die in elkaar overgaan en zich weer scheiden, alsof het
om chemische toestanden gaat elk met hun eigen moleculair gedrag, waarvan de
(tijdelijke, bijna onwillekeurige) wisselwerking gebaseerd is op een proces, niet op
enig beslissingsmoment. ‘Vrijheid’ is een begrip dat domweg niet in het Leopoldiaanse
apparaat is opgenomen. Toch zou het absurd zijn om van deze poëzie te zeggen dat
zij pessimistisch is: een dergelijk adjectief ketst tegen het oeuvre af, met uitzondering,
wellicht, van een aantal spreukachtige kwatrijnen uit Oostersch, die dan ook dikwijls
een al te programmatische sensatie van futiliteit willen veroorzaken.

Een verband
Dit ‘los van de persoon’-karakter vergemakkelijkt het lezen van Leopold niet; we
zijn misschien tezeer behept met het idee dat onze driften beheersbaar zijn om de
lijdzaamheid die, hoe dan ook, ten grondslag ligt aan Leopolds werk, zonder
tegenstribbelen te aanvaarVervolg op pagina 37
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Het concept van de brede tijd
Het waagstuk van A.F.Th. van der Heijden
De slag om de Blauwbrug f22,70 Vallende ouders, 471 p. f39, - (na 1.3.84
f45, -) door: A.F.Th. van der Heijden Uitgever: Querido
Jacques Kruithof
Het heeft nogal wat bekijks getrokken dat de schrijver die zich achter het pseudoniem
Patrizio Canaponi verborg, nu zijn eigen naam, A.F.Th. van der Heijden, is gaan
gebruiken. Wel vaker komen auteurs na verloop van tijd achter hun schuilnaam
vandaan (nog niet zo heel lang geleden bij voorbeeld Maarten 't Hart), maar hier is
iets ongewoons aan de hand. Het omvangrijke werk De tandeloze tijd, waarvan nu
de eerste delen zijn uitgekomen, is om zo te zeggen niet van dezelfde hand die met
Een gondel in de Herengracht in 1978 debuteerde. Canaponi lijkt meer op een
‘heteroniem’, in de trant van Fernando Pessoa, dan op een eenvoudige schuilnaam.
De nu verschenen boeken zijn te beschouwen als Van der Heijdens debuut; de
schrijversgestalte Canaponi lijkt voorlopig aan de wilgen gehangen. Is dit al iets
buitenissigs, naar omvang is deze ‘eersteling’ heel uitzonderlijk. De tandeloze tijd
moet een romancyclus worden van vele honderden bladzijden. Onlangs zijn
uitgebracht de ‘proloog’, De slag om de Blauwbrug, en het eerste van de drie delen,
Vallende ouders. Later dit jaar moeten De gevarendriehoek en ten slotte Sneeuwnacht
in september hier nog bij komen. Op het eerste gezicht is dit al een indrukwekkend
project, zoals in Nederland zeker door een betrekkelijk jonge schrijver sinds heel
lang niet meer ondernomen is.
De cyclus heeft een dubbelzinnige titel: hij gaat over een tijd zonder tanden, en
over een manier om ‘de tand des tijds’ te weerstaan. Naar het zich laat aanzien wordt
de roman een autobiografie van de hoofdpersoon en verteller, Albert Egberts: een
terugblik op veel verloren tijd, wanneer hij dertig jaar geworden is. Daarnaast is het
geheel blijkbaar bedoeld als de roman van een ‘lost generation’, en een tijdsbeeld
van de jaren zeventig. En dan handelt de reeks nog op een min of meer filosofische
wijze over de tijd: Egberts ontwikkelt gedachten over een ‘leven in de breedte’. Je
luistert naar Mozart, en ‘volstrekt synchroon’ duiken een erotische fantasie, en een
paar jeugdherinneringen op, zodat een enkele minuut zich associatief vult als een
uitdijend heelal. In een van de fraaiste passages levert dat een soort paradox van
Zeno op, waardoor het stervensuur onbereikbaar wordt.
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A.F.Th. van der Heijden, tekening Siegfried Woldhek

Lethargie
De proloog De slag om de Blauwbrug dient als introductie van de hoofdfiguur: zijn
wederwaardigheden op de dag van Beatrix' inhuldiging brengen hem tot een
‘recherche du temps perdu’, en voor de lezer komt hij meteen uit de verf als
heroïne-verslaafde, die ‘beweegt en niet vooruit komt’, die ‘onvrij in de stilstand’
leeft, om met René Stoute te spreken. Deze junk, die met scharen auto's openbreekt,
perfectioneert de lethargie van de voorafgaande jaren, het ‘oblomovisme’ van zijn
studietijd, tussen mensen die op feestjes ‘schaamteloos tonen dat hun leven niets
voorstelt’.
Dat leven wordt uitvoerig verteld in Vallende ouders, maar moet in het volgende
deel nog in den brede aan bod komen. De nadruk ligt hier op Egberts' jeugd: in een
kleinburgerlijk, Brabants gezin. De vader Albert Egberts is een alcoholische slapjanus,
de moeder een aandoenlijk, van jongs af aan onderdrukt wezen. In de mysterieuze
oom Egbert Egberts ziet de jonge Albert, naar kinderlijke gewoonte, een echte
vaderfiguur.
Dit gezin is bijna van meet af aan verbonden met het quasi-grootburgerlijke gezin
Schwantje; de zoon Theo of Thjum is lange tijd de boezemvriend en studiegenoot
van Albert junior. Ook hier oppert de verteller allerlei ingewikkelde onderlinge
relaties, een semi-incestueus netwerk van vermoedens, suggesties en verlangens.
Voor een deel gaat het terug op denkbeelden van vroeger, maar merendeels blijkt
het de verteller nog altijd parten te spelen: hij heeft een spannender voorgeschiedenis
nodig, om eindelijk in beweging te kunnen komen.
Doordat Egberts geen chronologisch verhaal opdist, maar dikwijls de associaties
volgt die bij het ‘brede leven’ horen, is de hoofdlijn al duidelijk: een onbehaaglijke
jeugd in Geldrop, in ledigheid doorgebrachte studiejaren te Nijmegen, en de laatste
tijd in het beloofde land Amsterdam, dat in plaats van melk en honing, shots en
bitterheid heeft gebracht. Het is een relaas van indolentie, gebrek aan geestdrift en
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capaciteiten, en voor zover het als portret van een generatie moet dienen, de
ontmaskering van een stel spruiten van de welvaartsstaat dat te lang in de watten is
gelegd, waardoor het wijsneuzig en leeghoofdig aan het leven moet beginnen. Veel
kans op overleven is er onder dergelijke omstandigheden uiteraard niet.
Ik moet erkennen dat ik niet goed weet, welke maatstaf voor Van der Heijdens
Tandeloze tijd toepasselijk is. Bij zo'n ambitieuze opzet valt het oordeel allicht
strenger uit dan indien een schrijver van tijd tot tijd pretentieloze verhalenbundels
en bescheiden romans publiceert. Het heeft iets onrechtvaardigs, pas echt kieskeurig
te worden wanneer iemand een flinke vracht hooi op zijn vork neemt, en het resultaat
dadelijk aan Proust of Vestdijk te meten, zelfs nog voor de romancyclus voltooid is.
Een auteur die het zich zo moeilijk maakt als Van der Heijden, kan rekenen op
mijn respect. Ik ga aanstonds een waslijst aan bezwaren afwerken, maar niet dan
nadat ik de-
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monstratief mijn hoed heb afgenomen voor zo veel lef: een beginnend oeuvre zijn
congé geven, en terug naar ‘af’ gaan met een regelrecht waagstuk.
Een zwakke stee vormen de schampere opmerkingen aan het adres van marxistische
studenten, middelmatige kunstenaars in de BKR, mooipraters over de Derde Wereld
en dergelijke tijdsverschijnselen. Ze zijn nooit werkelijk snijdend, ze halen het niet
bij losse opmerkingen van Jan Blokker bij voorbeeld, en ze passen slecht bij iemand
die levenslang buitenstaander en waarnemer is geweest.

Straatrumoer
Het heeft er veel van weg dat deze uithalen er om programmatische redenen in staan,
precies zoals veel ‘straatrumoer’ en verwijzingen naar de actualiteit een willekeurige
en gezochte indruk maken. De slag om de Blauwbrug begint al met een neonazi en
een racistische taxichauffeur; verder komen ter sprake: de werkloosheid, de armoede
in Pakistan, de krakers en de rellen, de Israëlische aanval op het vliegveld van
Entebbe, en zijdelings nog meer.
Het maakt telkens een misplaatste indruk, omdat Albert Egberts er nauwelijks
belangstelling voor toont: ‘sinds de radioberichten over de spectaculaire bevrijding
die ochtend probeerde ik, wat voorheen niet bij me op was gekomen, mijn positie te
bepalen, een mening te vormen... Ik kreeg het niet voor elkaar. En besefte dat het
nooit anders geweest was. De inspanning om het journaal van acht uur te volgen: al
na enkele minuten zakte mijn aandacht weg.’
Zo'n onopmerkzame anti-held behoort uiteraard tot de stamgasten van de
Nederlandse literatuur, maar hij wordt slechts zelden een fascinerend personage. Ik
kan Egberts niet bijster interessant vinden, en zijn beslommeringen met het
buitenechtelijk geslachtsverkeer in Geldrop maken zijn herinneringen nauwelijks
boeiender, al moeten ze veel van het verhaal dragen. Dat Van der Heijden zijn
hoofdfiguur aan de heroïne verslaafd laat raken, past vanzelfsprekend mooi in het
tijdsbeeld, maar doet meteen wat modieus aan, en het versterkt het isolement van
deze ‘oblomovist’. Hij wordt een ongeïnteresseerde waarnemer, die alleen
belangstelling toont voor zijn piepkleine wereld - te klein, dunkt me, voor een zo
groots opgezette roman.
Ik houd hier natuurlijk geen pleidooi voor ‘positieve helden’ of zo, maar als de
personages niet bepaald belangwekkend zijn, moet een boek het van iets anders
hebben. Spanning, ironie, stijl bij voorbeeld: die bepalen voor een groot deel het
verschil tussen Couperus en de ‘kleine’ naturalisten, of tussen W.F. Hermans en de
modale pessimist. Hier ontwaar ik enkel de zoveelste Vatersucher, wiens geringheid
geen tegenwicht vindt in het kaliber van de tekst.
Stilistisch zijn beide delen tamelijk mat. Er zijn geen zinnen die blijven hangen
in het geheugen, en vrijwel uitsluitend in passages over het thema van de tijd, komt
de verteller op dreef. De toonzetting is al niet goed, in de openingszinnen van Vallende
ouders: ‘Catastrofes treden zelden in hun eentje op. Het liefst overvallen ze je in
groepsverband.’ Inderdaad, een ongeluk komt zelden alleen.
Bovendien is het verhaal nogal eens onhandig verteld. Dat is goed te zien in het
derde gedeelte van het hoofdstuk ‘Bevroren schoensmeer’, dat inzet met een zinledige
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ruimtebeschrijving, en daarna via allerlei associaties verloopt, waaronder een rare
vergelijking van het eigen zieleleven met vals antiek, om na zes bladen een volstrekt
irrelevante boot de naam Hieronymus Bosch te kunnen geven. Dikwijls wordt niet
zo zeer de tijd breed, als wel de verteller breedsprakig.
Wat het boek tot dusverre nog enige spanning geeft, ligt in de suggesties en signalen
over conflicten en oude taboes: homoseksualiteit, ondergeschoven kinderen, de
dreiging van incest, en in de moord die in het vervolg gepleegd zal worden. Het zal
me benieuwen of Van der Heijden, wanneer deze draden zijn uitgesponnen, voldoende
draagkracht voor zijn cyclus heeft gevonden.
Een literair oordeel wordt nooit bewezen; ik heb hier alleen wat adstructies gegeven
bij een gevoel van teleurstelling. Het thema, het concept van de brede tijd, is uiterst
interessant, maar het raakt bedolven onder de anekdoten, te kleine denkramen en het
gratuite straatrumoer. Een spijtige, maar onontkoombare conclusie.
■
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Een reservoir van mogelijkheden
Het debuut van Thomas Rosenboom
De mensen thuis Verhalen door Thomas Rosenboom Uitgever: Querido,
183 p., f 25, Carel Peeters
De mensen thuis is een angstig debuut. Hoe moet dat verder met een jonge schrijver
die zo duidelijk de neigingen van een virtuoos vertoont: tevreden met zijn eigen
kunnen, geen spoor van twijfel? De drie lange verhalen waaruit De mensen thuis
bestaat zijn geschreven met een griezelige vaardigheid waaruit een Vestdijkiaanse
lust tot verhalen, beschouwen en fabuleren blijkt. Het gedachtenleven van de kleine
hoofdpersoon (ongeveer elf jaar) in alle drie de verhalen is geheel het bezit van de
schrijver, hij doet ermee wat hij wil. Hij geeft hem kinderlijke trekken, fantasieën,
verlangens, dwanghandelingen, raadsels, maar ook een waanwijsheid die zelfs bij
een zo'n knap en ijdel jongetje vreemd blijft. Rosenboom heeft zich weliswaar
verplaatst in de wereld van dit jongetje, maar hem ook de wijsheid van een bejaarde
meegegeven.
Ook al wordt die knapheid en ijdelheid zelf ter sprake gebracht, de discrepantie tussen
het kinderlijke en het bejaarde wordt er niet mee opgeheven. Er ontstaat wel iets
anders: als Rosenboom het al te bont maakt begint er een toon door te klinken die
vaag aan Werther Nieland en Reve is het algemeen doet denken, inclusief de
archaïserende woordkeus. Zonder dat hij Reve imiteert heeft het dezelfde precieuze
en spannende werking. Rosenboom schiet op zulke momenten door, het is alsof hij
zichzelf gaat ironiseren. Maar omdat het niet consequent gebeurt lijkt het toch het
meest op overdrijven, op de grens van het burleske. De jongeheer Timon, degene
waarom het in de verhalen gaat, krijgt bijvoorbeeld de zin ‘Alles komt met zijn tijd,
meende ik, en het een na het ander’ in zijn mond gelegd. Deze overweging heeft
betrekking op het hebben van meisjes en wordt aldus voortgezet: ‘Weer wat met mijn
toestand verzoend oordeelde ik dan ten slotte dat men beter kon wachten tot men
iets goeds kon krijgen, dan zomaar iets te nemen dat men later dan toch weer zou
willen opgeven omwille van iets anders.’ Men lette op het gebruik van ‘iets’. De
vraag is in hoeverre Rosenboom zichzelf in de hand heeft: is dit gemak zijn beperking
of juist zijn weelde en zal blijken dat hij in staat is te doseren? Rosenboom roept een
vertrouwde jongenswereld op die zich afspeelt in een park, scholen en thuis. Timon
is echter nadrukkelijk geen gewoon jongetje en dat laat de schrijver goed merken.
In het eerste verhaal, ‘De jongen met de viool’, treden geen andere kinderen op,
behalve wanneer hij dwangmatig aan ‘ontucht’ denkt, maar wat dat ‘ontuchtige’, dat
‘hij overal vermoedde te wemelen in de stegen en portieken,’ precies inhoudt weet
hij in al zijn wijsheid toch niet. Zijn gedachteleven staat wat los op de grond; dat hij
zich laat inspireren door Wild West-verhalen en door Alleen op de wereld verleent
zijn grenzeloze en verhitte fantasie nog enig houvast. Hij is als kind zijn eigen opa.
Die opa in hem heeft, in de gedaante van de schrijver, besloten van dit kind iets
speciaals te maken. Hij is gehaaid, weerspannig, gebruikt zijn knapheid om te
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verbluffen, maar heeft ook duidelijk een korte broek aan. Rosenboom maakt het
allemaal wat mooier of lelijker dan de waarschijnlijkheid toelaat.

Thomas Rosenboom, foto Chris van Houts

In dit verhaal wordt hij door een deftige oude dame bij haar thuis uitgenodigd
omdat hij zich zo bijzonder heeft voorgedaan toen ze elkaar in het park ontmoetten.
Ze had zich zo'n beetje uit het leven teruggetrokken, maar hij brengt er weer kleur
in omdat hij had gezegd van muziek te houden, en dat was ook haar passie. Hij mag
haar oude hond leren te ‘gehoorzamen’ en in ruil daarvoor zal ze hem viool leren
spelen. Er wordt al snel besloten dat hij op haar verjaardag iets zal spelen. Het
ongewone van dit verhaal is dat Rosenboom Timon ook een aantal ‘beschamende’
kanten heeft gegeven, zodat zijn overspannen geest het allemaal nog mooier wil
maken: hij broedt een programma uit ontleend aan Alleen op de wereld. Hij zal Capi
met zijn hond Remy uitbeelden en de aanwezigen dubbel versteld doen staan.
Rosenboom beschrijft alle wisselende stemmingen, gesprekken en overwegingen
die daaruit volgen met een zeldzaam gemak en met details die van een argeloos
vernuft getuigen. Hij zorgt voor tegenmelodieën, zoals de oude mevrouw Onstein,
die helemaal niet onder de indruk is van zijn knapheid: zij heeft hem door. De laatste
pagina's beschrijven de ‘voorstelling’ die Timon geeft met de onwillige hond die een
politiepet op moet houden. De paniek en razernij waarin Timon geraakt ziet men
voor zich. De hond is ziek, kokhalst op het kleine podium en hij ranselt er op los
(‘Hij zag alleen nog maar de binnenkant van zijn ogen’), terwijl hij steeds maar
opnieuw wil beginnen ‘Ik ben Remy, een arme bedelaar!...’ Het is een schitterend
verhaal, vooral tegen het einde, maar er kleeft desondanks toch teveel bedachts aan.
Het eigenaardige aan Rosenbooms verhalen is de kleur die hij er aan geeft, alsof
zijn intenties er als steigers doorheen steken, zoals men ook bij Reve ziet: hij gaat
zitten ouwehoeren en fabuleren om het humoristische effect, terwijl hij toch een
noodzakelijke ironie kwijt schijnt te moeten. Dat wekt de suggestie, maar niet de
zekerheid, dat op dat moment diepe emoties een uitweg zoeken. Bij Rosenboom
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vindt men ook het geïroniseerde ritueel, de wat komische achterdocht (‘verdenkingen’)
en sadisme in
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woord en daad. In het tweede verhaal, ‘Bedenkingen’ zien we hem op school, een
ijdel ettertje dat elke morgen de krant leest en daar de rare berichten uitkiest om ze
in de klas te behandelen. Hij is heel content met de meester omdat die hem als een
bijzonder kind behandelt, maar hij pest hem ook, daagt hem uit met vreemde vragen.
Tegelijk is hij een gewone jongen, bekend met de hiërarchie op het schoolplein, en
bevriend met de ruwste en minst snuggere jongen van de klas. Het verhaal over Sint
Brandaan dat in de klas wordt voorgelezen geeft hem veel te denken over geloof en
ondervinding. (‘Ik bedoel, zo'n verhaal geeft toch te denken, en dan is het alleen
maar heel goed om er ook daadwerkelijk even bij te blijven stilstaan’). Als hij bij
twee meesters staat die een gesprek voeren over het onderwijs staat er de absurde
zin: ‘Zonde toch dat ik er niet bij hoefde te blijven, verbeet ik mij. Kwesties van
onderwijs en opvoeding interesseerden mij ook erg!’
In het laatste verhaal zijn de over het paard getilde zinnen enigszins in evenwicht
met de kinderlijke raadsels die Timon bevangen. Hij moet op zijn kleine broertje
passen en heeft beloofd aan zijn moeder dat goed te zullen doen. De belofte raakt in
conflict met de praktijk: ‘Maar als ik dan niet naar de letter van het voornemen kon
handelen door de dwang van de omstandigheden, vroeg ik mij af, was het dan
tenminste niet mogelijk om aan de geest ervan trouw te blijven?’ Zijn dilemma is op
dat moment dat hij juist die dag voor de jongens van zijn nieuwe school moet
verschijnen om de ‘buitenproef’ te doen, een inwijdingsritueel waarvan hij niet weet
wat het zal bieden. De verhouding van Timon tot zijn moeder wordt beschreven met
een mengsel van mededogen en superioriteit, op de rand van kitsch. Het gezin, zonder
vader, is in slechte doen geraakt, zodat zijn moeder soms uit werken moet: ‘Ik ervoer
een dof verdriet toen ik haar zo aan tafel zag zitten: wat moest zij nu weer gaan doen
om tenminste maar haar kinderen te eten te kunnen geven?’

Aanraking
In dit verhaal komt een meisje voor dat voor veel raadsels in zijn hoofd zorgt. Hij
zit met haar (het enige meisje in de klas) in één bank en blijft met haar tijdens
gymnastiekles in het lokaal. Er ontspint zich een gesprek waarin Timon alle stadia
van geestelijke en lijfelijke ‘aanraking’ en afstand doormaakt: taktiek, sadisme,
verloochening, spijt, verliefdheid, afschuw. Hoe knap hij ook is, hij weet geen raad
met het typische luchtje dat om haar heen hangt (zij menstrueert voor het eerst). In
‘Buitenproef’ is de dwangmatige behoefte aan ‘aanraking’ reëeler dan in de andere
verhalen. Daarin beperkt het zich tot een vaag ‘kennis hebben aan’, terwijl het hier
veel lijflijker is. Het motief blijft daardoor onduidelijk en is niet eenduidig. Eenzelfde
veel suggererende vaagheid heeft de titel. ‘De mensen thuis’ komt als formule enkele
malen voor, zonder dat de betekenis echt duidelijk wordt. In het eerste verhaal
verschijnt hij als Rosenboom de indruk beschrijft die Timon opdoet op het moment
dat hij zijn voorstelling gaat geven: ‘Toch keken ze naar hem, en hij naar hun, maar
het was alsof hij keek naar de mensen thuis. Zelfs de beminnelijke en onverstoorbare
glimlach van mevrouw Van Benthem was een grimas geworden.’ Met ‘de mensen
thuis’ wordt niet zijn ouderlijk huis bedoeld, want hoe het daar is weten we niet. Die
‘mensen thuis’ moeten wel boos of verstoord kijken, ‘ook’ mevrouw Van Benthems
gezicht was immers veranderd. Het zou kunnen dat er een zekere afstand mee bedoeld
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wordt, alsof hij lichtelijk vervreemd is van zijn omgeving. Dat wordt weer
gelogenstraft door een andere passage waarin hij zijn waardering voor mevrouw Van
Benthem uitspreekt, in die overdreven grote mensen taal: ‘hij zou haar nooit
loochenen of kwaad aandoen, ook niet later, wanneer hij al veel verder zou zijn, en
misschien ook al optrad met zijn viool, voor de mensen... en voor de mensen thuis.’
Wát is het speciale aan die ‘mensen thuis’?
Het is alsof Rosenbooms verhalen zich afspelen in de jaren dertig. De huishoudster,
de oude dame en ook de moeder in de laatste verhaal wekken die indruk. Dat versterkt
het idee dat Rosenboom zich nog niet ten volle bewust is van wat hij wil en dat is
opvallend bij zoveel technische vaardigheid. Onder dit efficiënte proza speelt zich
niettemin iets in de diepte af, dat er nog niet voldoende uitkomt. De zelfoverschatting
van Timon en zijn waanwijsheid, gecombineerd met het etaleren van zijn
‘beschamende’ kanten doen vermoeden dat er een reservoir van mogelijkheden in
Rosenboom steekt.
■
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Onrustige stillevens
Het Verzameld Werk van Wilfred Smit
Verzameld Werk door Wilfred Smit Uitgever: Athenaeum-Polak & Van
Gennep, 277 p., f59,50
Rein Bloem
In de bloemlezing rond het thema Stilte in de poëzie, samengesteld door Kees Fens,
komt geen gedicht voor van Wilfred Smit. Dat is verwonderlijk want een stiller
dichter dan Wilfred Smit is nauwelijks te vinden. Al zijn gedichten, gepubliceerd in
de bundels Een harp op wielen (1959), Franje (1963), de daarvan overgebleven
Verzamelde gedichten (1971), en de Verspreide, niet eerder gebundelde, gedichten,
hebben te maken met stilte, stilstand, ingekapseld zijn.
Het zijn binnenwereldjes, miniatuurtjes is wel gezegd, waarin het volle leven buiten
gesloten is en van drukte zo weinig sprake is, dat zelfs emoties er niet meer toe doen.
Zo'n binnenwereld functioneert in veel poëzie als een tijdelijk, gelukzalig onderkomen,
een paradijsje. Maar met de binnenwerelden van Wilfred Smit is iets aan de hand:
hoe intiem ze ook lijken, er zitten altijd verontrustende elementen in: Toevluchtsoord
Het moet er zijn
als aan een stil ontbijt, erinyen
weggesloten in de honingpot wat zij wraakzuchtig neuriën
raakt ons niet meer.

Hier worden de wraakgodinnen honing om de mond gesmeerd en uitgeschakeld, nu
lijkt er niets meer mis te kunnen gaan. Maar er staat: Het moet er zijn, het is er niet,
het toevluchtsoord is een utopie. Als frequentste stoorzender functioneert de wind,
steeds op het punt de Jongste dag in te luiden:
en de winden, valbijlen in hun nest
hangen nog maar met een lint bijeen.

Ik sta hier even bij stil, omdat in een recent artikel op een manier over het wind-motief
bij Smit wordt geschreven die mij verbaast. Wies Rosenschoon (Tirade, sept./okt.
'83) leest wind als ‘symbool voor inblazing, in-spiratie’. Ze doet dat in haar
interpretatie van het gedicht ‘Slotpark’:
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Wilfred Smit
Toen onder noorderwind
de sparappels hun tocht
begonnen door de vijvers,
de pauwen waren afgedaald
van hun roodstenen muur,
verschoof een zonnewijzer
't hele uur - ten teken
dat de koningin 't gesprek
geopend had met de peon
wiens handen wonderzacht
met paarden konden zijn.

‘Noorderwind’ als opstap tot inkeer, dat kan wel kloppen, maar het maakt wel verschil
of je die wind als een boze dan wel goddelijke inblazing ziet. De laatste interpretatie
leidt rechtstreeks tot Jungiaanse en Steineriaanse duidingen, die blijkens Rosenschoons
literatuuropgave (sprookjessymboliek en het Achterberg-boek van Ruitenbergde
Wit) tot haar voorkeuren behoren.

Speeldoosjes
Zo'n sprookjesachtige visie, een soort veredelde invuloefening, maakt van koningin
en peon (stalknecht) een combinatie van hoog en laag, een ‘kontakt in de ziel’. Het
bezwaar van zo'n zienswijze is het voorbijgaan aan voor de hand liggende, in het
gedicht (of in andere gedichten) aanwezige combinaties, hier bij voorbeeld die tussen
pauw en peon (paon). De lust die daarmee gepaard gaat. Dat is wat anders dan het
paard als ‘zinnebeeld van wilskracht en ongehinderde, zuivere aktie’. Het mist de
suggestie van diepe zielskrachten, maar het is dan wel spannender dan de
scheppingskracht waartoe Rosenschoon in haar artikel besluit.
Misschien zou ik op dit artikel niet zijn ingegaan, als de schrijfster zelf niet zo'n
polemische toon had aangeslagen en met name Herman de Coninck bestrijdt. Deze
had in een eerder Tirade-artikel (nr. 282/283, nov./dec. 1982) zich verzet tegen een
beroemd artikel van Kees Verheul (in: Verlaat debuut, 1976), die grote thema's als
seksualiteit en dood in Smits gedichten aanwijst. Voor Coninck is dat te groot, hij
wil de gedichten uitdrukkelijk als speeldoosjes zien, als ontsnapping juist aan die
grote druktemakers. Volkomen ten onrechte leest Wies Rosenschoon zijn artikel als
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een kritiek op Wilfred Smit; de Coninck is juist een bewonderaar van die
kleinschaligheid.
Ik vrees dat al dat polemisch gedoe het zicht op het eigene van die poëzie
vertroebelt; dat eigene zit niet in de diepte, het zit in een verontrustende
oppervlaktespanning, juist in binnenwerelden die zich aan bedreiging onttrokken
lijken te hebben. Uit vele voorbeelden kies ik twee Stillevens:
Twee harten op een schotel
met glimlichten van droefenis,
een aarden kruik waaruit
de geest staat te verwaaien,
wat klein rood fruit
dat deze noen gevallen is
maar nooit de grond bereikte en de tuinier was daarbij als fazant
verbeeld, het schot hoog aan de hals;
dit is iets om aan mijn vriendin te geven,
een aansporing tot stiller leven.
...
Wat men voor vrienden klaarzet
die niet teruggekomen zijn,
daarbij de tijd die onverkort
is weergegeven bij een sigaret,
met op de achtergrond benauwenis
van 't signatuur dat kleiner wordt;
dit alles onder licht dat langer
niet van lampen of van vensters is
maar van Renoir geleend.

Het eerste gedicht is een onbestaanbaar jachtstilleven; je denkt aan schilderijen van
Weenix, Spronck, Aelst of Fyt, maar de harten, de droefenis, laat staan de tuinier
zijn daar niet in te vinden. Je kunt het gedicht vergelijken met Rutger Koplands Dode
vogels:
Waarom zijn deze dode vogels,
waarom juist nu
ze dood zijn,
die fazanten en patrijzen daar
neergelegd op damast, tegen fluwelen
gordijnen, tussen kastanjes, druiven,
fluiten met wijn?
Je denkt het te weten, te zien.
Rondom die kleine oogleden, nog
die angst om zichtbaar te zijn, nog
die hoop te kunnen verdwijnen
in de heide, de bosrand.

Ongetwijfeld heeft Kopland een echt jachtstilleven (of een aantal daarvan) voor ogen
gehad en wat hij er in ziet is de nog aanwezige overlevingsdrang vóór de dode vogels
‘dingen nu onder de dingen’ worden. Op dat moment doet de
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Spook onder laagje beschaving
De griezelverhalen van Peter Straub
Schaduwland door Peter Straub Vertaling: Margot Bakker Uitgever:
Veen, 368 p., f26,50
Floating Dragon door Peter Straub Uitgever: Fontana, 623 p., f13,50
Importeur: Van Ditmar
Robert-Henk Zuidinga
Als niet de menselijke fantasie gevoelig was geweest voor de wraaklustige geesten
van slachtoffers van aards onrecht of voor de dolende zielen van moordenaars aan
wie de eeuwige rust ontzegd is, kortom voor spoken die stervelingen aan deze zijde
van de grens tussen leven en dood de stuipen op het lijf blijven jagen, zou de
horror-industrie bij lange niet zo welig getierd hebben als hij nu al een paar eeuwen
doet. Een belangrijk deel van alle griezelwerk, van de pulp-strjps tot horror-lectuur,
speculeert op die angst.
In het meer gedistingeerde semi-literaire en literaire spookverhaal, dat op meer dan
één niveau gelezen wil kunnen worden, speelt het spook een andere rol. Met zo'n
verhaal, zoals geschreven door Henry en Montague R. James, Charles Dickens en
Thomas Hardy, wil de auteur niet alleen - en niet zelden helemaal niet - bij de lezer
angst opwekken, maar dient het verhaal om iets van algemenere waarde duidelijk te
maken. In het literaire spookverhaal is dat bij voorbeeld het idee, dat de spook, of
geestverschijning voortkomt uit de geest van de betrokkene zelf, van degeen die de
verschijning waarneemt. Een doorschijnend alter ego, derhalve, wiens handelingen
slechts de weerspiegeling zijn van wat we zelf graag zouden willen doen, als we
daarvan niet door een laagje beschaving werden weerhouden. (Mutatis mutandis
geldt hetzelfde voor het goede spook, dat echter literair minder interessant blijkt te
zijn.) Een moderne exponent van deze opvatting is Peter Straub die in 1943 in
Amerika geboren werd, tien jaar in Londen en Dublin doorbracht en zich ten slotte
toch weer in de Verenigde Staten vestigde. Hij gaf, zoals in de letterkunde niet
ongebruikelijk is, de voorkeur aan een carrière als schrijver boven een artsenpraktijk
en vond bevrediging, althans succes, als auteur van occulte romans. Vijf, tot nu toe,
waarvan de eerste, Julia (1975), en in mindere mate de tweede, If you could see me
now (1977), ‘Engelse’ romans zijn, dat wil zeggen niet alleen geschreven tijdens zijn
Europese periode, maar ook ingehouden, vaak op het afstandelijke af, en de handeling
zowel als de schrijfstijl strak in de hand gehouden. De derde roman, Ghost Story
(1979), betekende Straubs grote doorbraak en werd verfilmd. In tegenstelling tot zijn
twee voorgangers is Ghost Story een explosie van bovennatuurlijke elementen,
manipulaties met tijd en ruimte, verhalen en dromen binnen verhalen en dromen.
Ondanks die overdaad laat het verhaal zich goed lezen.
Voor de vierde roman, Shadowland (1980), legde Straub zich weer beperkingen
op, wat resulteerde in een (met uitzondering van het laatste gedeelte) rustig en bij
vlagen stemmig verhaal. De kapstok is in deze roman het thema magie, waarmee
twee vijftienjarige middelbare scholieren, Tom Flanagan en Del Nightingale, in
aanraking komen tijdens een bezoek aan Dels oom op diens buiten, Schaduwland.
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Die naam is, bij uitbreiding, ook van toepassing op hun hele verblijf daar, waarin
werkelijkheid en waan steeds dichter over elkaar heen schuiven en de ware
bedoelingen van oom Cole onduidelijker worden.

Zwarte magie
Die oom, ooit een begaafd goochelaar en sedert lang de machtigste onder alle magiërs,
herkent in Tom zijn potentiële opvolger, waartoe deze zich in een test, Coles Grote
Afscheidsvoorstelling, waardig moet tonen. Als blijkt dat oom Cole zijn macht ten
eigen voordele aangewend heeft, met andere woorden voor de ‘zwarte magie’ gekozen
heeft, en van Tom eenzelfde keuze verwacht, deinst deze voor de grote stap terug.
Hij heeft dan alle geesteskracht nodig die een met magische krachten begiftigde
vijftienjarige kan opbrengen om eerst zijn leven te redden en vervolgens de kwade
macht uit te bannen.

Een parabel van de strijd tussen goed en kwaad, dus, met een degelijke, moraliserende
afloop, maar één die voor liefhebbers van het genre de moeite van het lezen waard
is. Het verhaal is doorweven met sprookjeselementen op allerlei niveaus - achter één
van de verboden deuren treft Tom de gebroeders Grimm aan, bijvoorbeeld - en
beeldspraken en symbolen worden de hele roman door volgehouden. Het volstrekte
tegendeel levert Straub met zijn jongste occulte roman, Floating Dragon (1983).
Daarin trekt hij letterlijk alle laden van zijn horror-archief open en het resultaat is
een onvergelijkbare kakofonie. Het verhaal wordt opgebouwd langs twee lijnen,
waarvan er één op actuele gebeurtenissen inhaakt, zoals die zich de afgelopen jaren
bij voorbeeld rond Harrisburg en Seveso voorgedaan hebben. Een chemisch bedrijf
werkt, onder dekmantel, voor het Amerikaanse ministerie van Defensie en tijdens
een experiment met het gevaarlijke DRG vallen eerst enkele doden en ontsnapt
vervolgens een wolk gif (de eerste betekenis van ‘floating dragon’: zwevend
DRG-gas), in de richting van het vredige forensendorp Hampstead. Bedrijf en overheid
werken het ongeval met de bekwame spoed van jarenlange ervaring de doofpot in.
Vergeleken met DRG is LSD slechts snoepgoed en weldra doet het zijn invloed op
de bevolking van Hampstead gelden: bij de een veroorzaakt het acute hartstilstand,
terwijl een ander er een permanente trip op maakt. Kinderen zwemmen 's nachts zo
ver de zee in tot ze verdrinken en honden hollen als met opzet voor een auto. Binnen
een paar weken is de helft van de bevolking dood of het dorp ontvlucht.
De tweede lijn grijpt terug op een paar eeuwen ‘gothic’ traditie: een zich wrekende
geest die zich voor zijn arbeid lichaam en geest van een levende eigen maakt. In
Floating Dragon is dat Gideon Winter, die in de achttiende eeuw in zijn plannen
gedwarsboomd werd en daarvoor het dorp nog elke generatie komt straffen. Tijdens
deze toch al ongelukkige zomer manifesteert hij zich als moordenaar, aanvankelijk
alleen van jonge vrouwen, later van ieder die zijn pad kruist. De huizenprijzen in
Hampstead dalen verder.
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Grof effectbejag
Winter heeft juist dit tijdstip uitgekozen, omdat zich voor het eerst sinds lang
vertegenwoordigers van de vier door hem vervloekte geslachten in het dorp gevestigd
hebben, onder wie twee telepatisch begaafden: de mooie weduwe Patsy McCloud
en de puber Tabby Smithfield. Hen is het gegeven het kwaad te bezweren, maar niet
dan nadat Winter als het mogelijke en meer nog het onmogelijke heeft geprobeerd
om het hele dorp uit te roeien. Zijn belangrijkste middel is dat hij mensen en huizen
spontaan kan doen ontbranden, waarna de vlammen overgaan in een wolk kleine
vliegende draakjes (de tweede betekenis).
Straub laat geen kans onbenut om zijn effecten zo dik mogelijk aan te zetten en
doet daarmee wel een erg groot beroep op de bereidheid van de lezer zich te (blijven)
verplaatsen in het verhaal; bij voorbeeld als iemand die zich bedreigd weet door
Winter in menselijke gedaante, het stuk hout waarmee hij zich wil verdedigen ter
plekke ziet veranderen in een glanzend zwaard. Grof effectbejag - toch al nooit een
bewijs van kracht - wordt gebruikt als van een acht maanden zwangere vrouw niet
slechts verteld wordt
Vervolg op pagina 13
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Wilfred Smit
Vervolg van pagina 10
menselijke blik er niet zoveel meer toe en beginnen, bij wijze van spreken, de dingen
hun eigen leven te leiden, wat zelfs nog een troost kan betekenen.

Sierlijke maskers
Van troost is bij Smit geen spoor te vinden: de tuinman en de dood worden aanleiding
het beeld door te geven aan een vriendin en gezien begin en eind van het gedicht zal
het spanningsveld tussen beiden voorlopig nog wel niet uit de wereld zijn. Het tweede
stilleven, in kunstlicht, lijkt minder geladen te zijn, maar de vrienden die niet
teruggekomen zijn en het woord benauwenis zetten de rust weer op scherp.
Altijd zitten er Fremdkörper in de stillevens van Wilfred Smit, vreemde woorden,
die als sierlijke maskers de onrust verhullen. Wiggen in het paradijs.
In het kleine bestek van de gedichten komt het vooral op die woorden aan, ze
zorgen voor sier en vervreemding. Die truc wordt zo vaak toegepast, dat de spankracht
wel eens verloren gaat en misschien is dat de reden dat Wilfred Smit jarenlang niet
meer dichtte. Pas kort voor zijn dood (1972) schreef hij nog een drietal
vlindergedichten. In tegenstelling tot Kees Verheul, Herman de Coninck en Wies
Rosenschoon, in tegenstelling ook tot Vestdijk die al in 1960 Smits poëzie besprak
(Meesterlijk maniërisme, in: Voor en na de explosie) zie ik in Wilfred Smits
beperkingen niet de meester. Wel een enorm talent, zodat veel in de prachtig
uitgegeven bundel, waarin naast poëzie ook proza is opgenomen, fascineert en
intrigeert. Een minor poet, zoals Smit zelf ook uitdrukkelijk wilde zijn, geen
diepzinnig dichter en bij lange na niet zo goed als Emily Dickinson, met wie hij vaak
vergeleken wordt.
Tien jaar na zijn dood bestaat de neiging hem met twee andere betreurde dichters,
Jan Emmens en Chris van Geel, als de grote belofte in de moderne Nederlandse
poëzie te zien. Ik zie hem eerder in het gezelschap van Theo Sontrop, de scherpslijper
met boosaardige inslag: kundige, geen meesterlijke poëzie. Dit als plaatsbepaling,
niet als kritiek. Een uitzondering moet ik maken voor Wilfred Smits vertaling van
een gedicht van de negentiende-eeuwse, zo goed als onbekende Rus Innokentij
Annenskij:
Ik op de bodem
Ik op de bodem, droef brokje steen,
over mij vaart groen water heen.
uit mijn dof glazen duisternis
voert niemands weg, nergens heen...
hemel herinner ik, vogelvlucht,
wit marmer, daaronder het bekken,
waas van fonteinen tegen de lucht,
blauw vuur voor blauwer op de vlucht...
als ik het murmelen wil geloven
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dat mijn trieste rust aanvreet,
wacht Andromeda mij daarboven,
treurend, witte stomp naar boven.

Het motief van een verloren componant (een vriend, Egidius) is eigen aan Smits
poëzie en wordt daarin met ironie en dus distantie aangeduid en omspeeld. In deze
vertaling is de binnenwereld waarin zo'n verlies wordt gekoesterd of beleden ook
volop aanwezig - het stukje hand dat in het water ligt - maar het land van herkomst,
de buitenwereld is als herinnering haast nog aanweziger. Er is veel meer een
wederzijds gaande tussen binnen en buiten en dat maakt de spankracht des te groter.
In het Wilfred Smit-nummer van Buzzlletin kan men lezen hoe persoonlijk en
indringend met de Russische poëzie rond Pasternak omging. Ook in andere bijdragen
blijkt zijn eigenzinnig talent en afkeer van drukte. De brieven die hij als
negentienjarige aan Vestdijk schreef om hem zijn gedichten voor te leggen, zijn
reacties op detailkritiek, getuigen van lef en inzicht.
■

Peter Straub
Vervolg van pagina 11
dat ze vermoord is, maar als beschreven wordt dat haar buik opengereten is, de vrucht
verwijderd en verminkt en dat dit pas na een paar dagen ontdekt wordt, zodat zich
al een leger vliegen op de gapende wond heeft kunnen nestelen.
Een van de aardige kanten van het boek is natuurlijk de suggestie, dat ook Gideon
Winters aanvallen die het koene viertal te verduren krijgt zich slechts in hun eigen
hoofd voordoen, onder invloed van de DRG-wolk, een mogelijkheid die versterkt
wordt doordat de verteller van het verhaal zelf in Hampstead woont en dus aan het
gifgas blootgestaan heeft. Straub heeft gelukkig de zelfbeheersing op kunnen brengen
die suggestie intact te laten. (De tweede en laatste aardige kant van het boek is het
voorkomen van allerlei namen uit de Amerikaanse horror-literatuur, zoals Hawthorne,
tijdgenoot en collega van Poe, Pickman uit Lovecrafts verhaal ‘Pickman's Model’,
en Kirby McCauley, literair agent en samensteller van griezelbundels.)
Zowel in Schaduwland als in Floating Dragon moeten de hoofdpersonen de strijd
aangaan met wat voorkomt uit het diepste van hun eigen onderbewuste. Symbolisch
daarvoor is de rol die een spiegel speelt: in beide romans doet het kwaad zijn intrede
in het leven van de betrokkenen door uit een spiegel ‘te stappen’. Duidelijker kan
deze Freudiaanse relatie al haast niet gelegd worden. Een tweede punt van
overeenkomst, niet alleen tussen deze twee boeken trouwens, maar met veel
horror-romans, is het verzengend vuur waarin de manifestatie van het kwaad
uiteindelijk ten onder gaat.
Als Straubs rustige, stemmige Schaduwland tot zijn ‘Engelse’ romans gerekend
wordt en Floating Dragon als een poging tot een Amerikaans spookverhaal gezien,
dan ligt de conclusie voor de hand dat dit thema - een spook is slechts een kant van
ons zelf die we liever niet onder ogen zien - veel beter, en misschien wel uitsluitend,
tot zijn recht komt in een koele, ingehouden Engelse verteltrant. Het is waarschijnlijk
niet toevallig dat in de inleiding van dit artikel als voorbeeld drie Engelse schrijvers
werden genoemd en één Amerikaan die zich pas met dit onderwerp ging bezighouden
toen hij al geruime tijd in Engeland woonde.
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Uitgeverij Veen brengt na Schaduwland ook Floating Dragon in vertaling uit en
wellicht ook The Talisman, dat Straub schrijft in samenwerking met Amerika's
horror-coryfee Stephen King, om en om een hoofdstuk op een gezamenlijke
tekstverwerker. Hopelijk wordt, als er toch vertaald gaat worden, niet vergeten dat
Straub met twee Engelse romans is begonnen.
■
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De bronnen van een denker
De monumentale fotobiografie van Ludwig Wittgenstein
Wittgenstein Sein Leben in Bildern und Texten Samengesteld door Michael
Nedo en Michele Ranchetti Inleiding: B.F. McGuinness Uitgever:
Suhrkamp, 394 p., f180,55) Importeur: Nilsson & Lamm
Frans Boenders
In tegenstelling tot de Parijse en de Londense bourgeoisie had het Weense
grootburgerdom anno 1900 een scherp besef van zijn plichten. Dat maakte meteen
zijn ethische meerwaarde uit. Juist omdat men méér in de schoot geworpen had
gekregen, hoorde men zich voortdurend in te spannen voor het stoffelijke,
maatschappelijke en geestelijke welzijn van hen die minder, of in het geheel geen
voorrechten genoten. De ethiek van de Weense grootburger lijkt verbazend sterk op
die van de geprivilegieerde priesterkaste in het traditionele India, waar ook
voortdurend over plichten en zelden of nooit over rechten werd gesproken. Zowel
de katholieke burger als de hindoeïstische brahmaan hadden een hele reeks plichten
tegenover de lager geplaatste klassen en kasten. Rechten bezat de rijke Wener
natuurlijk wel, maar ze waren zo vanzelfsprekend dat ze niet hoefden te worden
opgesomd; en van rechten in het premoderne India was al helemaal geen sprake.
Ludwig Wittgenstein hoeft dus niet eenzijdig beschouwd te worden als de ethische
rebel tegen de luxueuze familie waaruit hij voortkwam. De luxe van de Wittgensteins
was niet meer dan een niet te vermijden uiterlijk teken van hun door noeste
ondernemersbedrijvigheid verworven rijkdom. De Wittgensteins waren trouwens
Duitse protestanten van joodse origine - hun echte naam was Mayer -, uit Saksen
naar Wenen gekomen om er fortuin te maken. Het waren nieuwe ondernemers die
zich met succes in het hart van het Habsburgse keizerrijk hadden opgedrongen. Het
beste deel van hen was katholiek geworden en humanitair gebleven. Zij vervulden
hun rol als maecenas met een ongewoon scheppende, artistieke verve. De luxe van
de Wittgensteins was van té recente datum om hun hoogstaande
protestants-joods-katholieke ethiek aan te tasten. Ludwig rebelleerde niet tegen de
wufte zeden en de intellectuele verweking van de familie - want die kwamen er
helemaal niet in voor. Hij had de monumentale huisdeur niet eens en voorgoed achter
zich dichtgeslagen. Als jongste in een gezin van zeven kinderen was hij het gewillige
voorwerp van collectieve zorg en liefde, in één woord: het troetelkind. Ook al leefde
hij al gauw anders dan zijn ouders, broers en zusters, hij bleef zich zijn leven lang
nauw betrokken voelen bij de familie. In zijn eigenzinnige levensvorm trok
Wittgenstein gewoon de uiterste consequentie uit de familiale zin voor hard werk,
authenticiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en diepe religiositeit.
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Titelpagina van het zgn. ‘proto-Tractatushandschrift’

Het zou natuurlijk onzin zijn te doen alsof Ludwig niet ook de zoon van een uiterst
sluwe kapitalist was. Maar het kapitalisme van die jaren en in zulke ethisch
hoogstaande families hoefde nog niet als een anonieme en mechanistische pletsteen
over de menselijke verhoudingen te walsen; het kon nog, indien de kapitalist dat
wilde, een paternalistisch maar authentiek en humanitair gezicht vertonen. Zulk een
kapitalisme incarneerde Karl Wittgenstein.
Als er al een rebelse kant in Ludwigs karakter aan te wijzen was, dan had hij die
recta via geërfd van zijn vader Karl. Deze rebellie manifesteerde zich in redelijk
onschuldige gedragingen, zoals de weigering een das te dragen en nors te zwijgen
in een conversatie die hem niet beviel. Vader Karl was in zijn eigen jeugd alleszins
veel ongezeglijker geweest. Hij liep twee keer van huis weg, werd van de school
gestuurd en verdween, zonder middelen, een jaar lang naar Amerika. De sterke
persoonlijkheid en de formidabele autoriteit van de vader hadden de zelfmoord van
twee zoons tot gevolg. Kurt, de derde zoon die zich aan het einde van de Eerste
Wereldoorlog het leven benam, deed dat, een antieke held gelijk, om niet levend in
de handen van de vijand te vallen. Ondanks deze vernielende vaderlijke autoriteit
bleef Ludwig zijn vader diep respecteren. Bij diens dood in 1913 schreef hij aan
Russell: ‘He had the most beautiful death that I can imagine; without the slightest
pains and falling asleep like a child! (...) This death was worth a whole life.’ De
moeder van het gezin Wittgenstein, een alleraardigste vrouw, cijferde zich zelf zozeer
weg dat haar rol gaandeweg door de oudste dochter Hermine (‘Mining’) werd
ingenomen.

In het zand
Tegen deze familiale achtergrond schetst Brian McGuinness het beknopte
psychologische portret van Ludwig Wittgenstein. Het is niet de ruggegraat van de
biografie die hij nu al twee decennia lang voorbereidt, maar de algemene structuur
van Wittgensteins complexe, zij het niet ondoorzichtige persoonlijkheid. Nieuws

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

treft men er niet in aan. Zeker wat de feitelijke etappes van de biografie betreft lijkt
het verhaal van McGuinness, oppervlakkig gelezen, op een eerste inleiding bestemd
voor een reeks Portretten van Grote Mannen. De eigenlijke en grote waarde echter
ligt in de enkele subtiele toetsen die de Britse filosoof met betrekking tot dit al jaren
bekend portret aanbrengt. Zo wijst hij op Wittgensteins geloof in, en vervolmaking
van, de plotselinge inval als methode van het filosoferen: ‘De gedachten overvielen
hem - en moesten opgeschreven worden - in het zand, als er geen papier voorhanden
was, zoals hij ooit zei.’ Wittgenstein als Bodhidharma van de Europese wijsbegeerte!
Het was wellicht zijn manier om tot een soort poëzie van de filosofie te komen.
Immers, schrijft McGuinness, ‘hij had het gevoel dat het scheppende en geniale hem
ontsnapten (en de schuld daarvan weet hij aan zijn joodse afkomst)’.
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1. Ludwig Wittgenstein aan de draaibank (± 10 jaar oud)

2. Brief van Wittgenstein aan Ludwig von Fick, 19 januari 1920

3. Wittgenstein met links de aannemer die het door hem ontworpen huis in Wenen bouwde. Rechts
een vriend van de familie. (1928)

4. Het uitzicht van Wittgensteins werkkamer in Cambridge
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5. Wittgenstein, een foto van Ben Richards genomen in 1946 in Swansea

7. Het woordenboek ten behoeve van lagere scholen dat in 1926 verscheen. Dit boek en de Tractatus,
zijn de twee boeken die tijdens zijn leven uitkwamen, al het andere werd posthuum uitgegeven.

6. Wittgensteins graf op St. Giles in Cambridge
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Vervolg van pagina 14
Zulke houdingen en vooroordelen zou men op het eerste gezicht niet bij Wittgenstein
vermoeden. Over de eenzaamheid van de grote filosoof is al veel geschreven, maar
McGuinness maakt als eerste duidelijk dat vrienden voor Wittgenstein niet alleen
levensnoodzakelijk waren als klankbord, maar ook als praktische toeverlaat. Toen
hij een academische baan wilde hebben (hij had zijn fortuin weggeschonken maar
zag in dat ook hij een inkomen nodig had) verdacht hij er zijn vrienden van dat ze
hem onvoldoende steunden, een verwijt dat hij hen, met de eerlijkheidsdrang die
hem sierde, onomwonden meedeelde. McGuinness zet trouwens vraagtekens bij
Wittgensteins haast spreekwoordelijke evangelische armoede. Voor de Eerste
Wereldoorlog deinsde hij er niet voor terug een aparte trein te huren, toen hem uit
het spoorboekje bleek dat er geen gewone treinen naar zijn plaats van bestemming
reden. Zijn pakken liet hij steevast bij de allerbeste kleermaker aanmeten. Pas na
1919 brak hij met deze burgerlijke gewoonten, schafte voorgoed het dragen van
dassen af maar bleef, als hem dat zo uitkwam, aristocratisch met zijn geld omspringen.
Enige ijdelheid was hem in de keus voor deze uiterlijkheden niet vreemd. Zoals
McGuinness terecht schrijft: ‘Hij was er zich van bewust dat niet iedereen het
klaarspeelde, zonder das naar de opera te gaan.’ Door zijn erfdeel aan zijn zusters te
schenken wist hij dat hij altijd, in geval van nood, op hen een beroep zou kunnen
doen.

Schuld
Interessant is vooral McGuinness' analyse van de aard der vriendschap, waartoe
Wittgenstein zich verbond. Het stramien was voorspelbaar. De vriend was in de regel
jong, aantrekkelijk en een leerling van hem; hij beschikte over een moeder op wie
Wittgenstein bijzonder gesteld was; hij werd geacht zijn vriendschap exclusief aan
Wittgenstein te schenken; hij mocht zich in woord noch daad aan ‘vuiligheid’
(Unflätigkeit) bezondigen. Wittgensteins homofiele gevoelens hoeven niet te worden
betwijfeld, maar ze waren geriefelijk verpakt in de vorm van morele steun, een
gemeenschappelijke intellectuele belangstelling en een doorzichtige vader-zoon
verhouding. Brain McGuinness houdt zich al te zeer op de vlakte en schrijft over
deze zaken niet meer dan dat ‘daarmee natuurlijk de mogelijkheid openblijft dat er
een homoseksueel element in zijn vriendschappen aanwezig was.’
In dat verband moet nog worden vermeld dat Wittgenstein vooral met zijn zus
Gretl (Margarete Stonborough-Wittgenstein) een intieme verhouding onderhield.
Niet alleen bouwde hij, zoals algemeen bekend, een uniek huis voor haar, hij placht
in de dagelijkse omgang met haar te converseren door middel van halve, afgebroken
zinnen die voor geen enkele buitenstaander te begrijpen waren. Ludwigs brieven aan
Gretl werden door haar helaas vernietigd. Een diep inzicht in hun bijzondere
verhouding blijft voorgoed uitgesloten.
Wittgensteins besef van schuld en morele tekortkoming was veel dieper dan te
doen gebruikelijk bij katholieken. Het strenge protestantisme van vaderszijde had
zijn sporen nagelaten. Toch, aldus McGuinness, was Wittgensteins godsdienstigheid
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lang niet uitsluitend zedelijk bepaald. Wie het aldus zou bekijken, zou de zaken
vervalsen en doen ‘alsof men religiositeit door middel van zedelijke begrippen zou
kunnen bepalen, terwijl zij de zedelijkheid juist een nieuwe dimensie verleent’. Het
inleidende essay van Brian McGuinness geeft onvoldoende informatie om de bijna
vijfhonderd schitterende foto's en illustraties thuis te brengen. Daarom hebben de
samenstellers van deze unieke fotobiografie voor elke afbeelding een bepaalde tekst
gekozen die het visuele materiaal illustreert, duidt en zin geeft. Terwijl afbeeldingen
in de regel een discursieve tekst verluchten, verlicht hier een ruime selectie teksten
de foto's en visuele documenten. Het samenhang gevende element van dit boek is
dus het beeldverhaal, geïllustreerd door uitspraken van Wittgenstein, zijn vrienden,
familieleden en tijdgenoten.
De foto's geven eerst recht de indruk van de financiële en artistieke luxe waarin
Ludwig tussen zijn broers en zusjes opgroeide. Via het monumentale trappenhuis
bereikte de gast de bel-etage van Palais Wittgenstein in de Alleegasse 16. Daar vond
het souper plaats, in drie zalen tegelijk. Als het even meeviel, drukte de bezoeker de
hand van Johannes Brahms, de vriend des huizes die, in een speelse bui, wat
champagne uit zijn roemer over de krullebol van Gretl goot, om zich vervolgens naar
het klavier te begeven en alle aanwezigen in vervoering te brengen. Als de muzikale
concentratie van onze gast verslapte en hij het interieur opnam, zou zijn oog kunnen
vallen op een schilderij van Karl Wittgensteins privé-schilder Franz König
voorstellende de Hochreith, het buitengoed in het Middelgebergte dat het gezinshoofd
in 1894 had aangekocht, en dat schitterend was ingericht door de beste kunstenaars
uit de Wiener Werkstätte. Misschien merkte de bezoeker ook meer gedurfde en
moderne schilderijen op, zoals Die Quelle des Uebels van de symbolist Giovanni
Segantini dat de gastheer, als voornaamste maecenas in Wenen, had gekocht. Had
hij in 1897 niet de Sezession, rond de rebelse schilder Gustav Klimt, mogelijk
gemaakt? In ieder geval had onze denkbeeldige gast onmogelijk het betoverende
portret, dat dezelfde Klimt van de volwassen Gretl maakte, kunnen ontwaren; dàt
werd pas in 1905 geschilderd.

Vaatdoeken
Dat de kleine Ludwig blijk gaf van een verbazende technische begaafdheid wist ik,
maar de foto met de tienjarige, aan het werk achter de draaibank, wordt hier voor
het eerst publiek gegeven. Ook trof ik een foto aan waarop Wittgenstein, op dat
moment leerling aan het College of Technology in Manchester, samen met zijn
toenmalige vriend W. Eccles een vliegtuiggeraamte omhoog houdt. Bij dit kiekje
staat een tekst uit 1946 afgedrukt waarin Ludwig de kunst van Pana-Marenko lijkt
te profeteren: ‘Jemand könnte eine Flugmachine erdichten, ohne es mit ihren
Einzelheiten genau zu nehmen.’ Het boek wemelt werkelijk van dergelijke
hoogstandjes, vondsten en foto's; over de vreugde van de ontdekking (en van de
herkenning) zou ik gaarne een essay willen schrijven. Aangezien dat op deze plaats
niet kan, zal ik mij beperken tot twee foto's die het interieur tonen van de kamers,
die Wittgenstein in Cambridge betrok. Hij woonde er op de hoogste verdieping van
Whewells Court, Trinity College. Last van bovenburen had hij zodoende niet. Om
het lawaai van de studenten beneden hem te neutraliseren liet hij de elektrische
ventilator zoemen die vlak voor hem op zijn schrijftafeltje stond. Als hij naar buiten
keek, zag hij door de neogotische spitsboogvensters dakpartijen van belendende
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percelen. In dit vierkante vertrek kwamen zijn studenten en mededocenten samen
om naar hem te luisteren. Bij die gelegenheden zaten de tien à vijftien bezoekers op
in een halve cirkel geplaatste vouwstoelen. Na het seminarium werden ze dichtgeklapt
en weggeborgen. Mogelijk nog kaler was het smalle keukentje. Het licht, dat door
het hoge en van een ijzeren traliewerk voorziene raam naar binnen viel, werd
ongenadig weerkaatst tegen de in hoogglanzende lakgeschilderde muur. In de gladde
wand was een houten latje geschroefd met twee haakjes erin om de vaatdoeken aan
op te hangen. Tegenover deze muur waren een hangkastje en een werkplank in de
wand aangebracht. Tussen beide muren, recht onder het smalle raam, stond een
vierkante gootsteen met, links erboven, een fel uit de muur springende kraan. Over
de ramen in deze flat schreef Drury in zijn notities dat Wittgenstein er stroken zwart
papier tegenaan had geplakt, om er de proporties van te veranderen.
De voornaamste bronnen, waaruit de samenstellers hebben geput om hun ongemeen
rijke fotomateriaal verbaal te illustreren, zijn de geschriften van Wittgenstein zelf
(talrijke passages uit de Philosophische Bemerkungen), de briefwisseling tussen de
wijsgeer, zijn vrienden en zijn familie, en de charmante Familienerinnerungen van
Ludwigs oudste zus Hermine. Daardoor is precies datgene tot stand gekomen waarover
in de overvloedige Wittgenstein-literatuur tot dusver enkel naar werd gestreefd: het
metterdaad aantonen van de eenheid tussen leven en werk.
Het wachten is nu enkel nog op de definitieve geschreven biografie, die Brian
McGuinness al jaren in het vooruitzicht stelt.
■
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Vastgelegd voor later
Boeken over Indië, de kampen, de politionele acties en het goede
leven
Scherven van smaragd door Jill Stolk Uitgever: Moesson, f21,50
Dreiging onder de tropen door Iens van Doorn Uitgever: Wever, f22,50
Politiek-politioneele overzichten van Nederlandsch-Indië door Harry A.
Poeze Uitgever: Martinus Nijhoff, f60, Het Nederlands belang door H. Baudet, M. Fennema e.a. Uitgever: Het
Spectrum, f29,90
Documenten betreffende de eerste politionele actie. door H.L. Zwitzer
Uitgever: Bijdragen Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf,
f17,50
Als krijgsgevangenen naar de Molukken en Flores door J.H.W. Veenstra
e.a. Uitgever: Martinus Nijhoff, f39,50
De mensen noemen het liefde door Hélène Weski Uitgever: Moesson,
f22,50
Wedloop met de Moesson door G.F. Jacobs Uitgever: Wever, f26,75
Vastgelegd voor later door Thilly Weissenborn Uitgever: Sijthoff, f27,75
Tessel Pollman
Jill Stolk
De Indische mensen die na de soevereiniteitsoverdracht (1950) naar Nederland
kwamen, hebben zeer geworsteld met aanpassing, identiteitsvragen en
kampherinneringen. Hun kinderen dragen daar de sporen van. Jill Stolk schrijft in
Scherven van smaragd over haar Indische achtergrond: ze zag er een tikje Japans uit
(vindt ze zelf), met wat Indische mensen getrokken ogen noemen. Haar vader had
zeer onder Japanners geleden, en was daar niet overheen gekomen. Dat maakte haar
kinderjaren niet makkelijk - ook niet voor hém die in het kind iets Japans terugzag.
Zoals veel Indische kinderen leerde ze dat juist zij in Nederland heel goed haar
best moest doen. ‘Dubbelbewijzen’ noemen de Indische kinderen van nu dat wel.
Jill Stolk schrijft: ‘Hoe langer ik er over nadacht des te zekerder wist ik dat ik niet
de beste op school hoefde te worden omdat ik zijn dochter was en hij zijn raaf een
duif waande, vadertrots had me vast vertederd, maar omdat ik een Indische was.’
Het duidelijke accent op het anders-zijn stuit Jill Stolk tegen de borst: zij voelt zich
gewoon, Nederlands, een schoolkind, later een student musicologie, een haar
competetieve inslag, die ze onmiskenbaar aan de dag legt, is ook wel heel traditioneel
on-Indisch. Over twee kleine meisjes die ze verlegen ziet rondscharrelen daar waar
andere kinderen grote pret maken, schrijft ze niet voor niets: ‘Hun bedeesdheid houdt
verband met hun Indisch-zijn, maar hoe het precies zit, weet ik niet.’
Het boek is een onderzoek naar de vraag hoeveel Indisch-zijn er in haar zelf is
opgeslagen en wat dat dan betekent. Niets? Een herinnering? Iets dat bij de oudere
generatie hoort? Of toch iets zeer substantieels en zinvols? Dat is een vraag waarop
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geen antwoord wordt gegeven. De ontkenning van de relevantie van het Indisch-zijn
wordt gehandhaafd, maar niet helemaal overtuigend. Heel mooi is de mededeling
voor in haar boek, ironisch en ook wel bitter als we denken aan de wijze waarop de
Indische mensen door het lot over de ganse aardbodem, van Java tot Birma tot Holland
werden geslingerd, om daar niet begrepen en wel gediscrimineerd te worden: ‘Alle
karakters in dit boek zijn fictief, iedere gelijkenis met personen berust op toeval’.
Net zo ironisch, stekelig en onderzoekend is de kortaffe, heldere tekst van Jill Stolks
bóek dat in niveau niets onderdoet voor het boek van Marion Bloem (Geen gewoon
Indisch meisje) dat dezelfde vragen stelt, met een geheel ander antwoord.

Iens van Doorn
Het is fascinerend hoeveel iemand kan meemaken en hoe weinig hij ervan kan leren.
Iens van Doorn is het pseudoniem van een vrouw die in de chaotische jaren 1945-1950
in Indië woonde, daar vier kleine kinderen in leven hield, er twee mannen verloor
en weer hertrouwde, en dood en moord en revolutie om zich heen zag.

Straat met leemwanden in Bali. Foto van Thilly Weissenborn uit Vastgelegd voor later

Iens van Doorn heeft haar memoires geschreven, volgens de ondertitel (Roman
uit de nadagen van Nederlandsch-Indië) als roman, maar in feite als een kroniek.
Die kroniek is volgepakt met herinneringen aan toen Indië nog een echte vooroorlogse
kolonie was, met zwempartijen en borrels en vakanties in de bergen. Na de oorlog
is alles drastisch veranderd en Iens van Doorn beschrijft dat vanuit haar zeer beperkte
perspectief. Er komt, behalve als verachtelijke ‘pelopper’ (opstandeling) en als baboe,
geen Indonesiër in haar boek voor. Ze leeft in een volstrekt blanke wereld, de stengun
klaar in de hand, (‘Gelukkig waren er aan blanke zijde geen slachtoffers’) tegen de
‘peloppers’, zonder zich een seconde te verdiepen in de grote veranderingen in
Zuid-Oost-Azië. Sukarno is een blandahater (blankenhater). De kapitein Westerling
die na de onafhankelijkheid van Indonesië toch nog probeert een anti-Sukarnocoup
te plegen is een held en de wereld is verder met kranten dichtgeplakt. Drank, echtelijke
ruzies, scheidingen, familiedrama's en de met hartelijkheid beschreven zorg voor de
kinderen, verder reikt de horizon meestal niet. Het is een grove wereld, met platte
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argumenten, met sterke verhalen van zich vervelende militairen en zonder een greintje
echte belangstelling voor het land. Over de dekolonisatie leert dit boek niet veel.
Over de gruwelen van de moorden die de opstandige Indonesiërs op de Nederlanders
pleegden en op de traumatische uitwerking daarvan des te meer. Na vijfendertig jaar
is dat te weinig. De Hollanders spelen in het boek een uitsluitend brave rol, en over
het waarom van de revolu-

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

18
tie tegen de Nederlanders wordt met geen woord gezinspeeld. Een wonderlijke uitgave
van de Franeker uitgeverij Wever die zulke prachtige boeken over Indonesië in haar
fonds heeft.

Harry A. Poeze
In 1926 werden in Indonesië door de inheemse communistische partij revolutionaire
acties ondernomen. Ze liepen op niets uit, maar de Nederlanders waren bang
geworden. Vanaf 1927 verschenen politiek-politionele overzichten die aan een selecte
kring van hoge ambtenaren werden rondgestuurd. Daarin noteerde de Algemeene
Recherche Dienst in Indië al wat haar verdacht voorkwam om zo de overheden te
waarschuwen. Iedere vergadering (iedere? nu ja, dat dachten de rechercheurs
vermoedelijk) van drie vooruitstrevenden in een achtertuin werd in het
politiek-politionele overzicht gemeld. De bijzondere aandacht hebben natuurlijk de
communisten. Citaat: ‘Een zekere Djasan te Soerabaja schijnt les te geven in schermen
om de aanhangers der roode beweging daarmede voor te bereiden op den komende
strijd.’ Dat was juni 1927. In oktober meldt de Algemeene Recherche: ‘Uit Cheribon
werd bericht ontvangen over de oprichting van de Cheribonsche
Padvindersorganisatie. Te Buitenzorg werd een Studieclub opgericht terwijl uit
Bandoeng de oprichting werd gemeld van het Schoolfonds Indonesia tot
steunverleening aan onbemiddelden. Blijkens een Bandoenbericht zou in Januari
1928 opgericht worden een militaire vereeniging Persatoean Militair Indonesia
gebaseerd op Indonsich nationalisme. De Cursus Zelfstudie te Bandoeng zou
overgegaan zijn in handen van Lim Soei Tjoan.’ Zo gaat dat door, honderden,
duizenden pagina's. Harry A. Poeze schreef bij deze ogenschijnlijk droge kost een
zeer informatieve inleiding, met een analyse van de rol van het onderwijs in de groei
van het nationalisme, met veel tabellen over dat onderwijs, met erg veel informatie
over de vele partijtjes en beweginkjes waar de Nederlandse recherche het oog op
hield, en met een overzicht over de politiek-militaire bestuurlijke situatie.
Buitengewoon waardevol. Dit eerste deel van de recherche-overzichten beslaat de
jaren 1927 en 1928.

H. Baudet E.A.
In 1945 was iedereen in Nederland ervan overtuigd dat Indië een steunpilaar was
van de Nederlandse economie - Indië verloren, rampspoed geboren, zei men. En dus
moest Indië van Nederland blijven, in ieder geval het Nederlandse bedrijfsleven daar.
Wonderlijk genoeg bleek Nederland ook zonder Indië na 1950 mee te kunnen doen
aan het Wirtschaftswunder. Dat had niemand voorzien. Tussen 1945 en 1950, toen
de dekolonisatie in volle gang was (al trachtten wij die militair tegen te houden),
probeerden mensen uit het bedrijfsleven en ambtenaren een uitweg te vinden. Het
ene Nedelandse ministerie was daarbij veel beter op de hoogte dan het andere, en
veel inventiever en vooruitstrevender. Twee groepen van wetenschapsbeoefenaren
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en studenten uit Groningen (economisch-historici) en uit Amsterdam (politicologen)
werkten samen om in Het Nederlands belang bij Indië verslag te doen van hun
speurtocht naar de wijze waarop Den Haag en de toppen van de diverse bedrijven
reageerden op de dekolonisatie. Ministeries worden doorgelicht, oud-ambtenaren en
directeuren van grote bedrijven werden geïnterviewd, en gekeken werd naar de
dubbelfuncties van mensen. Daarbij blijkt dat overheidsdienaren zelden in het
bedrijfsleven waren geïnteresseerd, in alle betekenissen van het woord en dat het
bedrijfsleven niet kon binnendringen in ambtelijke kringen. Opmerkelijk genoeg is
deze Nederlandse situatie een spiegelbeeld van de Indische: ook daar waren de
Hollanders in ambtenarij en in bedrijfsleven werkzaam in twee zeer van elkaar
gescheiden sferen. Het Nederlands belang bij Indië is als boek niet heel mooi
gecomponeerd, want daarvoor zijn er te veel auteurs. Maar het bevat heel veel
waardevolle informatie over de ambtenarij in Nederland op ministerieel niveau en
geeft een mooi en waardevol overzicht van de politieke handel en wandel van de
grote koloniale ondernemingen die allen hun top in Nederland hadden.

H.L. Zwitzer
De militaire geschiedenis van de laatste jaren van ons koloniaal bewind in Indië is
maar voor een deel bekend. De historicus Hans Zwitzer, die als officier werkzaam
is bij Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf heeft nu de Documenten
betreffende de Eerste Politionele Actie openbaar gemaakt. Die eerste Actie werd
gehouden van 20/21 juli tot 4 augustus 1947, en Zwitzers boek bevat een ruime
inleiding op die acties plus alle militaire documenten, lijsten van bevelvoerende
officieren, de instructies en ten slotte de verslagen van de diverse activiteiten die de
Nederlandse militairen daar ontplooiden. Ook bevat het boek voorheen vertrouwelijke
documenten van de Nederlandse militaire inlichtingendiensten omtrent de
samenstelling van het Indonesische leger. In zijn inleiding schetst majoor Zwitzer
welke politieke en militaire overwegingen leidden tot deze oorlog, die Nederland
zoveel schade zou opleveren en die in onze onnavolgbare domheid nog zou worden
gecompleteerd door onze militaire acties op Nieuw-Guinea, bijna vijftien jaar later.
Majoor Zwitzer over het politieke gelijk of ongelijk van die acties: ‘De militaire
acties na 1945 waren, zo kunnen wij thans in de na bijna veertig jaar ontstane luwte
vaststellen, gebaseerd op een gelijk dat vooroorlogs en deels zelfs negentiende-eeuws
was en dat in 1945 zijn betekenis had verloren.’ (De publikaties van de Sectie Militaire
Geschiedenis zijn gewoon via de boekhandel te bestellen.)

J.H.W. Veenstra
Op de Molukken en op Flores hadden de Japanners tijdens hun bezetting van ‘Indië’
krijgsgevangenkampen. Engelse en Nederlandse militairen kwamen daarin terecht.
J.H.W. Veenstra heeft met een aantal andere ex-gevangenen alle mogelijke
herinneringen en documenten verzameld en uitgegeven. Het is een verslag geworden
dat loopt van dag tot dag, en het is vanzelfsprekend een gruwelijk boek omdat de
gebeurtenissen gruwelijk waren. De dodenlijst achter in het boek beslaat vele pagina's.
Maar omdat een krijgsgevangenkamp volgens de internationale wetgeving aan de
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geïnterneerden ook een aantal vrijheden hoort te verschaffen, waren er ook komische
momenten. Er kon gelezen worden, en zelfs waren er pogingen tot het opvoeren van
cabaret. Maar van de krijgsgevangenen kwam ten slotte meer dan een kwart niet
terug.
Het is al vaak beschreven: de Japanners hielden zich nauwelijks aan de
internationale wetgeving wat betreft de rechten en plichten van een krijgsgevangene.
Daardoor was erg veel afhankelijk van de vraag of een kamp een goede of een slechte
leiding had. Sommige Japanners werden bij de tribunalen in Tokio, na de oorlog,
nadrukkelijk geprezen door hun ex-gevangenene. Anderen, zoals Mori die op Haruku
(Molukken) een schrikbewind voerde, waren ‘overberucht’. Het interessante is dat
deze Mori onder de naam Rottang-Hara optreedt in de film Merry Christmas Mr.
Lawrence, de film die gemaakt is naar de verhalen ‘A Bar of Shadow’, ‘The Seed
and the sower’ en ‘The sword and the doll’ van de Engelse Zuid-Afrikaan Sir Laurens
van der Post. In die verhalen speelt Mori (Rottang-Hara) een nogal vriendelijke rol,
bespeeld en gemanipuleerd ten goede als hij zou zijn door Van der Post die ook als
krijgsgevangene in Indonesië zat en zich beroept op zijn bijzondere inzicht in de aard
van de Japanner. Bij Veenstra en zijn vrienden is daar geen sprake van - keer op keer
is juist Mori degene die het verst gaat in wreedheid en willekeur.

Hélène Weski
Hélène Weski is een schrijfster van mooie, bittere, en cynische verhalen over het
koloniale leven in Indië. Ze heeft weinig last van nostalgie, en beschrijft in De mensen
noemen het liefde het koloniale leven vanuit het standpunt van een kind dat bedrogen
wordt in haar affecties, en vanuit de volwassene die zich stoort aan de koloniale
domheid en de discriminatie van ‘inlanders’, Chinezen en Indo's. Een van de mooiste
verhalen in deze bundel is de Njai (inlandse concubine) wier kind uit misplaatste
sentimentaliteit wordt geëcht door een blanke vrouw die zich niet thuisvoelt in de
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tropen. Ontmoeting in een Zen-tuin is een wonderlijk en etherisch verhaal over een
vrouw die onder de Japanners geleden heeft en dan in een verstilde tuin in Japan een
ontmoeting heeft die haar verzoent, voor zover dat kan, met haar Japanse vijand. Die
komt haar tegemoet in de vorm van een Japanner die ze al eens eerder ontmoette: in
de oorlog. En hij was een goede Japanner. En twijfelt zelf, en heeft wroeging over
wat er is gebeurd. ‘Ook jaren van meditatie, van harde training in een Zen-klooster
hebben mij geen antwoord op de vraag gebracht. Hoe moet een mens handelen?’
De mensen noemen het liefde is de derde bundel van mevrouw Weski. De andere
twee, Van mensen en machten en Niet meer dan een rat, bevatten net als deze nieuwe
bundel knappe, ontluisterende en erotische verhalen uit het oude Indië waar de normen
van het zedige Holland door menigeen al snel verlaten werden. De hypocrisie en de
liefdeloosheid van de koloniale samenleving werd daar helaas niet minder van.

G.F. Jacobs
Toen de Japanners in 1945 capituleerden, stonden de geallieerden voor de immense
taak de bezette gebieden te gaan bevrijden. Het aantal mensen dat daarvoor
beschikbaar was stond in geen enkele verhouding tot de hoeveelheid vierkante
kilometers die de Japanners bezet hadden. Vandaar dat de Britten onder bevel van
Mountbatten zegge en schrijve één officier beschikbaar hadden om op Sumatra de
overdracht van de macht voor te bereiden. Gideon F. Jacobs (net als Sir Laurens van
de Post, een Zuidafrikaan) werd er naar toegestuurd en vertelt in zijn boek Wedloop
met de moesson hoe hij op het scherp van de snede moest werken om én de Japanners
eronder te houden, en de levens van de Europese geïnterneerden te beschermen en
met de opkomende nationalisten de vrede moest zien te bewaren in een periode
waarin de Japanners nog alle wapens bezaten, de Europeanen uitgehongerd waren
en de nationalisten, althans de extremen onder hen, zonnen op wraak voor zoveel
jaar kolonialisme. Jacobs heeft over die eerste bevrijdingsdagen een interessant,
spannend en buitengewoon informatief boek geschreven dat iedere geïnteresseerde
in de dekolonisatie lezen moet.

Thilly Weissenborn
Foto's uit Indië zijn vaak foto's van het tempo doeloe of van de tijd die daarachteraan
kwam. Het echte tempo doeloe was immers rond 1900 afgelopen. Maar ook in de
foto's van de tijd daarna overheersen de witte pakken, de koele voorgalerijen, de
bedienden die een splitje schenken en de kleine meisjes in een wit japonnetje met
de baboe. Veel blanken staan er op die foto's in de nostalgische fotoboeken die in de
afgelopen jaren zo in de mode zijn geweest. Weinig Indonesiërs zijn erop zichtbaar.
Weinig van de inheemse bedrijvigheid is erop te zien en weinig van de imposante
natuur.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

Thilly Weissenborn, geboren in het voormalige Indië in 1889, was anders. Ze was
beroepsfotografe, en zij portretteerde als zodanig menig snoezig Hollands kindje,
maar in haar vrije werk concentreerde ze zich op de natuur van Java en op de mensen
die er thuishoorden. In Vastgelegd voor later is een serie adembenemende foto's van
haar te zien, soms zo scherp belicht en afgedrukt als een ouderwetse gravure, van
kraters, vulkanen, sawah's (rijstvelden), de eruptie van lava die in een meer stort, een
modderwel in een kratervlakte, meren, zonsondergangen, bomen en varens. Dat zijn
de sterkste foto's in haar oeuvre. Maar haar andere foto's zijn ook waardevol: mannen,
vrouwen, dorpjes, het hele personeel van het ziekenhuis in Garoet (waar zij zelf
woonde) met de blanken in het midden, de regent van Tasikmalaja (een Javaan), het
interieur van het paleis van de gouverneur-generaal in Buitenzorg - een prachtige
foto overigens. Al die foto's zijn vrij van kneuterigheid, ze zijn eerder heel esthetisch
dan dat ze uit zijn op het etaleren van sociale bewogenheid, maar daarin zijn ze dan
ook zeer aristocratisch, en vrij van goedkoop sentiment.
Wie echt van Indonesië houdt en niet alleen van de herinnering aan de blanke
aanwezigheid daar, zal dit een fascinerend boek vinden.
■
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Geen thrillers, maar misdaadromans
Ross, Geeraerts, Van de Wetering
Het verraad van '42 door Tomas Ross Uitgever: Van Holkema &
Warendorf, 400 p., f21,70
Drugs door Jef Geeraerts Uitgever: Manteau, 334 p., f26,50
Moord zonder lijk. Lijk zonder moord door Janwillem van de Wetering
Uitgever: Bruna, f24,50
R. Ferdinandusse
Een wat verlaat bericht van het Nederlandse thrillerfront: de oplossing van het
Englandspiel, de toekomst van België, en brigadier De Gier definitief op weg naar
het gelukzalig einde.
Ik schrijf nog steeds thriller, maar dat woord lijkt definitief uit. De nieuwe Tomas
Ross begint al op het omslag met het woord Oorlogsroman. Het verraad van '42
speelt, zoals de titel suggereert, in 1942-'43 en in bezet Nederland. De hoofdpersonen
maken deel uit van het gecompliceerde Englandspiel. Zoals bekend werden in die
jaren vanuit Londen bijna zestig agenten in Nederland gedropt, met zenders en ander
materiaal. De meesten vielen in Duitse handen, en de marconisten werden gedwongen
door de Duitsers gecontroleerde berichten naar Londen terug te zenden. Alle
onderzoeken na de oorlog hebben alleen boven water gebracht dat er kapitale blunders
zijn begaan, ernstige fouten en dat het Englandspiel bijna synoniem is aan
incompetentie.
Tomas Ross begint zijn boek als in Londen al duidelijk is dat er iets niet klopt:
wat is er gebeurd met al die gedropte agenten? Ze laten iemand uit Nederland komen,
Nolten, neef van de Londense premier Gerbrandy, die instructies krijgt om het verraad
op te sporen. Terug in Nederland hoort Nolten alleen maar suggesties over verraad
dat in Londen zou zitten (met name François van 't Sant, de beschermeling van
Wilhelmina). Maar in Londen heeft hij van Gerbrandy en Van 't Sant de verzekering
gekregen dat er absoluut geen verraad in Londen zit - anders zou daar iemand over
radiocontact met Nederland moeten beschikken. Dat probleem heeft Ross in zijn
boek opgelost. Dat is maar goed ook, want zonder die oplossing zou zijn boek een
zinloos stukje Englandspiel geworden zijn.
Eén van de grote tegenspelers bij dat Spiel, SS-Sturmbahnfürhrer Joseph Schreieder,
die uiteraard ook een (mooie) rol in Ross' boek speelt, heeft lang geleden, bij dezelfde
uitgever Van Holkema & Warendorf, in vertaling zijn versie van ‘Het Englandspiel’
uitgegeven. Dat boek heeft Ross, denk ik, met vrucht gelezen. Niet alleen heeft hij
één beschrijvend detail van Schreieder over de ontsnapping van de agenten uit
Haarlem en de SD-gevangenis in Brabant, met veel smakelijke gegevens uitgebreid,
maar ook bevat Schreieders inleiding over spionagemethoden een manier die
vervolgens door Ross op het Englandspiel is toegepast.
Het verraad van '42 heeft geen extra verrassingen of geniale dubbele bodems. Het
is een rechttoe, rechtaan geschreven, soms zeer spannend, scenario, dat doeltreffend
op de door Ross bedachte oplossing afgaat. Behalve een wat wonderlijk opduikende
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Ghanees komt de bezetting, Landen in oorlogstijd over. Er werd in die tijd veel
gegrijnsd, begrijp ik uit Ross' soms iets te uitgebreide aankleding van de dialogen.

Drugs
Ook bij Jef Geeraerts' vierde thriller is dat woord van de omslag verdwenen en
vervangen door misdaadroman. Opnieuw een boek waarin de research een belangrijke
rol speelt, maar niet zo overdadig en nadrukkelijk als bij de vorige. Het sluit nog het
meest aan bij de Coltmoorden dat in 1990, in een volledig gecomputeriseerd, totalitair
geregeerd België speelt. In deze nieuwe misdaadroman is het nog maar 1989, en
België staat op de drempel van een ultrarechtse staatsgreep.
Het begint spannend genoeg met een allesvernietigende bomaanslag op De Courant,
het enige kritische blad dat onze zuiderburen dan nog hebben. De perswet in het
België van 1989 schrijft voor dat redacteuren niet meer mogen schrijven als ze niet
meer aan een blad verbonden zijn. Eén hunner maakt daarom het plan al zijn gegevens
over het grote Belgische complot in Vrij Nederland gepubliceerd te krijgen, om
vervolgens asiel te vragen bij de Volkskrant. Maar als dan ook nog zijn enige
emotionele bezit, zijn kat, vermoord wordt, besluit hij wraak te nemen en schakelt
een Corsicaanse drughandelaar in om met diens mafiagenoten de Belgen te lijf te
gaan. Via die man komen we ook in een clandestien heroïne-laboratorium, door
Geeraerts' fabrikant beschreven als ‘één van de grootste commerciële wonderen ter
wereld’.
Geeraerts maakt er een stevig, veelomvattend complot van met veel moord en
bloed, want dat kan hij. De computer speelt een grote rol, maar de research op dat
terrein heeft hij al in een eerder boek uitgestald, dus dat zit niet in de weg, en de
Drugs uit de titel spelen voornamelijk op de achtergrond. Dat het niet zo spannend
wordt als het had kunnen zijn, komt door Geeraerts' haat tegen de Belgen. Die wordt
wel schitterend verwoord, maar het rechtse regime is al zo vreselijk dat het voor de
lezer maar heel weinig uitmaakt of het door zo'n staatsgreep nog iets erger zal worden.
De grootste schurken bij Geeraerts zijn meestal ook onsmakelijke perverselingen,
wat een beetje voorspelbaar gaat werken. Maar er blijft genoeg over om de adrenaline
te laten stromen.

De Gier
De Grijpstra en De Gier-boeken van Janwillem van de Wetering worden op het
omslag aangekondigd als ‘Amsterdamse politieroman’, maar zijn laatste draagt
binnenin nog de extra aanduiding: een dubbelroman. Ook de titel is dubbel: Moord
zonder lijk. Lijk zonder moord.
Het eerste deel van het verhaal zal velen bekend voorkomen, want het verscheen
al in 1980 als Boekenweekgeschenk, onder de titel De Verdachte Verheugt. Een
geschenk dat toen niet tot veel plezier aanleiding gaf omdat De Gier en Grijpstra wat
al te nadrukkelijk avonturen beleefden rond een café. De (verdachte) Verheugt wordt
stomdronken uit een gracht gevist omdat zijn vrouw verdwenen is, met meubilair en
alles. Zijn huis is totaal leeg, en daarom wordt moord verondersteld, al is er dan geen
lijk. In een interview (verschenen in het Bruna-boek Op zoek naar het ongerijmde)
legde Van de Wetering uit dat het Boekenweekgeschenk voor hem een experiment
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was in een andere manier van uitdrukken, hem vooral ingegeven door het lezen van
het werk van Raymond Queneau. Om tot Queneaus onverschilligheid en onthechtende
manier van beschrijven te komen liet Van de Wetering De Gier lijden onder sterke
ontwenningsverschijnselen bij het stoppen met roken, en verergerde hij Grijpstra's
huwelijksproblemen zodanig dat zijn gedrag ook een beetje vreemd werd.
Van de Wetering heeft De verdachte Verheugt een beetje bijgeslepen en er een
tweede deel aan toegevoegd, maar nu wéér anders. Hij handhaafde het café en de
personen, en construeerde een lijk in de kofferbak van een Mercedes, met
daarbijbehorende verdachten en een duidelijk motief - maar nu zonder dat de dode
vermoord is. Het aardige is dat daardoor het geheel veel evenwichtiger en vooral
doorzichtiger is geworden. Behalve het slothoofdstuk, dat erg gezocht aandoet, is
het een boeiende reeks gebeurtenissen geworden. Het boek verscheen al in 1981 in
Amerika, onder de titel The Mind Murders. Dat het in Nederland nu pas verschijnt
komt door de bepaling dat zo'n Boekenweekgeschenk na de betreffende Boekenweek
enkele jaren niet herdrukt mag worden. Achterin legt Van de Wetering er nog even
de nadruk op dat Moord zonder lijk. Lijk zonder moord chronologsch vóór De
straatvogel komt. Dat klopt ook wel, want in De straatvogel zijn niet alleen Grijpstra
en De Gier geheel onthecht bezig, maar is ook Amsterdam af en toe een visioen
waarin rolschaatsers 's nachts het Damrak bevolken.
Lang geleden heeft Van de Wetering in een gesprek in VN al aangekondigd dat
De Gier na een boek of tien aan het politieleven zal ontstijgen om zijn verdere jaren
in gedachten door te brengen op het verre onbewoonde Japeneiland. Moord zonder
lijk is De Giers achtste, De straatvogel zijn negende, binnenkort dus is hij gevlogen:
wie het cruciale keerpunt wil beleven kan nu in de winkel terecht.
■
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Wie schrijft blijft
1983

Han C. Aalberse
Gerrit Jan Zwier

Inhoudsopgave van recensies, artikelen en interviews over literatuur,
boeken en schrijvers in Vrij Nederland 1983
Samenstelling: Reintje Gianotten
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Artikelen die in de wekelijkse krant hebben gestaan, zijn gemerkt met een
sterretje (*)

A
Aalberse, H.B.

Bij de dood van Han B. Aalberse,
schrijver van Bob en Daphne. R.
Ferdinandusse. 22.1. p. 13*

Achmatova, A.

Ontmoetingen met Anna Achmatova door
L. Tsjoekovskaja. M. 't Hart - Een bitse
Anna Achmatova. 23.4. p. 25

Aletrino, A.

Martha met nawoord van M.
Stapert-Eggen en Zuster Bertha met
nawoord van K. Joosse. T. Anbeek Fin-de-siècle stemmen. 8.1. p. 17*
Bzzlletin 99, gewijd aan A. Aletrino. T.
Anbeek - Fin-de-siècle stemmen. 8.1. p.
17*

Allain, M.-F.

The other man. Conversations with
Graham Greene. R. Ferdinandusse Graham Greene vertelt zich zelf. 18.6. p.
11

Amalrik, A.

Dagboek van een provocateur ingel. door
K. van het Reve. B. Tromp - Een held
van onze tijd. 16.7. p. 24

Ambler, E.

In de wurggreep van de tijd. R.
Ferdinandusse - In de ban van Robert
Ludlum. 26.2. p. 27

Amendolagine, F. en M. Cacciari

Oikos - Van Loos tot Wittgenstein. F.
Boenders - Steen geworden spiegel van
een psyche. 26.3. p. 26

Amerongen, M. van

Voorpublikatie uit De buikspreker van
God. 12.2. p. 13*

Amerongen, M. van en R.O. van
Gennep (sam.)

Het orgasme van Lorre. Nieuwe verhalen,
gedichten en artikelen van J. Blokker, G.
Krol, P. van Straaten e.a. L. Brunt - Jan
Blokker als hoogtepunt. 17.12. p. 20

Andreus, H.

Verzamelde gedichten. A. Nuis - Zonder
het pantser van de ironie. 19.11. p. 38

Andriessen, L. en E. Schönberger

Het Apollinisch uurwerk. D. Hillenius Fragmentarische omsingeling. 16.7. p. 23
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Anker, R.

Van het balkon. R. Schouten - Het feest
is altijd elders. 21.5. p. 43

Anker, R.; F. Pijlman en J. Verhallen Nooitgedacht. M. van Soest - ‘Ik zal nooit
een lezer worden. Zeker weten’. In: De
Blauw Geruite Kiel. 12.11. p. 19*
Anstadt, S.

De trein. Kort verhaal. 7.5. p. 7*

Ardon, J.

The Callas Legacy. B. Tromp - Meneer
Callas. 14.5. p. 2*

Arguedas, J.M.

Diamanten en vuurstenen. M. Steenmeijer
- Heimwee naar het verloren
Indianenparadijs. 30.4. p. 17*

Armando

Machthebbers. Verslagen uit Berlijn en
Toscane. F. de Rover - In broeierige
schemergebieden. 22.10. p. 27
Interview met de schrijver. A. Holtrop.
10.12. p. 3*

Aron, R.

Een gesprek met Erasmus-prijswinnaar
Raymond Aron. P. Piryns. 22.1. p. 7*
Le spectateur engagé. Entretiens avec
Jean-Louis Missika et Dominique Wolton.
B. Tromp - Raymond Aron. 16.7 p. 8*

Ashley, B.

Rad van avontuur. M. van Soest - Een
weggelopen kind en een kwaaie
stiefvader. In: De Blauw Geruite Kiel.
17.9. p. 21

Assis, M. de

Posthume herinneringen van Brás Cubas
met nawoord van A. Willemsen. J.
Fontijn - Machado de Assis, een
combinatie van Multatuli en Toergenjev.
17.12. p. 17*

Atwood, M.

Dancing girls and other stories en True
Stories. Poems. N. Begemann - Zwaar
kaliber op de korte baan. 12.2. p. 14*

Auden, W.H.

Die avond dat ik de stad inliep. R.
Schouten - Een beetje eigenzinnig en
origineel. 17.12. p. 26

B
Bachman, I.

Artikel n.a.v. twee boeken over haar door
P. Beers. 22.10. p. 29
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Bagley, D.

Artikel over de schrijver door R.
Ferdinandusse. 23.4. p. 19*

Baigent, M.; R. Leigh en H. Lincoln

The holy blood and the holy grail. Artikel
n.a.v. deze bestseller door E. Portnoy.
11.6. p. 13*

Bank, J.

Katholieken en de Indonesische revolutie.
T. Pollmann - omdat wij zo fatsoenlijk
waren. 13.8. p. 18

Barbieri, U. en C. Boekraad

Kritiek en ontwerp. Proeve van
architectuurkritiek. M.A. Mentzel - De
strijd tussen vorm en norm in de
architectuur. 22.1. p. 16*

Barendregt, J.T.

De zielenmarkt. Over psychotherapie in
alle ernst. C. Brinkgreve - Het gelijk van
kinderlijke vragen. 26.2. p. 38

Barnes, D.

The formidable miss Barnes; A biography
of Djuna Barnes door A. Field. M.
Koomen - De barre wereld van Djuna
Barnes. 10.9. p. 6*

Barthelme, F.

Moon Deluxe. M. Koomen - Variaties op
een verduiveld hemd. 8.10. p. 17*

Bastet, F.L.

Naar paleizen uit het slik. R. van der
Paardt - Uit het leven van de archeologie.
24.9. p. 32

Battus, H.

Rekenen op taal. H.J. Verkuyl - De
klassieken van Hugo Battus. 19.11. p. 22

Baxter, G.

Glen Baxter. His life. The years of
struggle. D. Meijsing - Een wereld zonder
sleutel. 24.9. p. 6

Beckford, W.

Vathek. (met twee andere ‘gothic novels’
in één band.) R.-H. Zuidinga - Wat mij
beangstigt, beangstigt anderen. 23.4. p.
18*

Beckman, T.

Hasse Simonsdochter. J. Verhallen - De
Romeinse tijd is leuk! In: De Blauw
Geruite Kiel. 3.12. p. 19

Bell, V.

Vanessa Bell door F. Spalding. D.
Schouten - De hele dag schilderend in
elkaars armen. 19.11. p. 14*

Benedetti, M.

Het uitstel. M. Steenmeijer - Het
verdwenen Montevideo. 21.5. p. 30

Berenson, M.

Mary Berenson. A self-portrait from her
letters & diaries door B. Strachey en J.
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Samuels. D. Schouten - De
zelfverzekerheid van Mary Berenson.
24.9. p. 16
Bernhard, T.

Der Untergeher en Beton en
Wittgensteins Neffe. W. Rouleaux - De
nieuwe ontwikkeling in het werk van
Thomas Bernhard. 24.12. p. 36*

Bernlef, J.

Alles teruggevonden/niets bewaard. R.
Bloem - Een lattenwerk met kieren. 29.1.
p. 40
Winterwegen. R. Bloem - Vriezen en
dooien. 19.11. p. 37

Bertin, C.

Marie Bonaparte: A life. C. Brinkgreve
- De prinses van de psychoanalyse 24.9.
p. 10

Beugel, E.H.; J.H. Heldring; R.
Rubinstein e.a.

Te beginnen bij Nederland. Opstellen
over oorlog en vrede. G. van Benthem
van den Bergh - Het kernwapendebat en
de ongereguleerde rivaliteit. 29.10. p. 19*

Biesheuvel, M.

Mijn vrouw. C. Peeters - Wat een ramp!
9.7. p. 4*
De steen der wijzen. I. van der Poel Weinig farce en veel anticlimax. 19.11.
p. 15

Bijkerk, J.C.

De laatste landvoogd. H.N. Boon - ‘Voor
mij is Indonesië geschiedenis geworden’.
22.1. p. 16*

Binnerts, P.

Intensive care. R. Ferdinandusse Knorrige en een psychologische thriller.
19.11. p. 21

Bloem, R.

Van de aarde. H.C. ten Berge - Het zwijn
en de appel. 17.12. p. 38

Blok, W.

P.C. Boutens en de nalatenschap van
Andries de Hoghe. R. van der Paardt Het geheim van P.C. Boutens onthuld.
13.8. p. 22

Blokker, J.

De Brandende Kwestie. De verknoeide
jaren. 30.4. p. 15*

Boeken, H.

Over de dichter Hein Boeken en zijn
rampjaar 1916 door M. Nord. 7.5. p. 26

Bonaparte, M.

Marie Bonaparte: A life door C. Bertin.
C. Brinkgreve - De prinses van de
psychoanalyse. 24.9. p. 10
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Bonnet, H.

Cahiers du temps retrouvé. Edition
critique établie par H. Bonnet. I. van der
Poel - De verschillende versies van Le
temps retrouvé onder de loep. 29.1. p. 6
Matinée chez la princesse de Guermantes.
I. van der Poel - De verschillende versies
van Le temps retrouvé onder de loep.
29.1. p. 6

Bordewijk, F.

Apollyon. A. Nuis - Apollyon
(Terugschrijven). 15.1. p. 43

Borges, J.L.

Zeven avonden. M. Steenmeijer - Pleidooi
voor schoonheid en emotie. 13.8. p. 6

Bosch, F. van den

In een plooi van de tijd. F. de Rover Langzame nostalgie en een meidenziekte.
18.6. p. 22

Bot, W.

Tegen fascisme, kapitalisme en oorlog:
Het Marx-Lenin-Luxemburgfront. Juli
1940-april 1942. I. Cornelissen - Van
internationale allure. 13.8. p. 26

Boutens, P.C.

Strofen en andere verzen uit de
nalatenschap van Andries de Hoghe. R.
van der Paardt - Het geheim van P.C.
Boutens onthuld. 13.8 p. 22
P.C. Boutens en de nalatenschap van
Andries de Hoghe door W. Blok. R. van
der Paardt - Het geheim van P.C. Boutens
onthuld. 13.8. p. 22

Bowles, P.

De tere prooi. E. Schilders - Angst en
morele ontregeling. 23.4. p. 37

Bowles, J.

A little original sin. The life and work of
Jane Bowles door M. Dillon. E. Schilders
- Angst en morele ontregeling. 23.4. p.
37

Bradbury, M.

Rates of exchange. A. Paul - Waar seks
niets anders is dan politiek met de kleren
uit. 25.6. p. 14*

Brakman, W.

De Brandende Kwestie. De dood in
Volterra. 5.3. p. 17*
Een wak in het kroos. T. van Deel - Het
meest innerlijke en geheime. 18.6. p. 16
De reis van de douanier naar Bentheim.
F. de Rover - Op het netvlies van een
duivels oog. 19.11. p. 30
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Brand, A.

Palmslag. F. de Rover - Ongemakkelijke
gevoelens. 21.5. p. 6

Brandt Corstius, H.

De Brandende Kwestie. De waarheid over
de kampen - de memoires van Johannes
Eter. 7.5. p. 17*

Breton, A.

Nadja. A. Nuis - Toeristen en bewoners.
24.9. p. 13

Breytenbach, B.

Weerzien met Breytenbach door A. Nuis
(Terugschrijven). 5.2. p. 29
Interview met de schrijver H. de Coninck.
17.9. p. 5*
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Brink, A.

A chain of voices en de vertaling ervan
Houd-den-bek. H. Arlman - Wat
eruitkomt heeft niemand gewild. 21.5. p.
39

Broek, J. van den
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Krol, G.

Gesprek met de schrijver. M. Pam. 14.5.
p. 5*
Scheve levens. J. Kruithof - Tornen aan
vanzelfsprekendheden. 19.11. p. 14

Kroon, D. (sam.)

Er bleef toch geen bewijs. Opstellen over
de poëzie van J. Slauerhoff. R. van der
Paardt - Slauerhoff als student en als
studieobject. 18.6. p. 38

Kruse, J.

Omega rood. R. Ferdinandusse - Moord
in, moord om een moord tijdens. 23.4. p.
20

Kuijer, G.

Eend voor eend. A. Holtrop - Eend voor
eend. In: De Blauw Geruite Kiel. 1.10. p.
19*
Crisis en kaalhoofdigheid. H. Achterhuis
- Gewoon op tijd naar bed. 19.11. p. 13
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Kuijer en de kaalhoofdigen door A. Nuis
(Terugschrijven). 3.12. p. 44
Kwelrijm. R. Bloem - De evolutie van
Wiel Kusters. 23.7. p. 13*

Kusters, W.

L
Langenbach, L.

Al dat zweet. P. de Boer - Op de korte
baan. 17.12. p. 17

Lankester, E. (sam. en

Van Edgar Allen Poe tot Dashiell
Hammett. R. Ferdinandusse - Een
boeiende keuze uit de beste
misdaadverhalen. 30.4. p. 17*

Larkin, P.

Gedichten. R. Schouten - Een beetje
eigenzinnig en origineel. 17.12. p. 26

Leeflang, E.

Interview met de dichter. H. de Coninck
en P. Piryns. 9.4. p. 7*

Leidelmeijer, F. en D. van der Cingel

Art Nouveau en Art Deco in Nederland.
Verzamelobjecten uit de vernieuwingen
in de kunstnijverheid van 1890-1940. F.
Boenders - Eenvoud, authenticiteit,
functionaliteit. 23.4. p. 34

Lessing, D.

Documents relating to the sentimental
agents in the Volyen empire. Canopus in
Argos Archives V. N. Begemann - Lessing
vijfde spiegel. 16.7. p. 10

Leverson, A.

Portret van de ‘Sfinx van Wilde’. M.
Koomen. 24.12. p. 27*

Lewin, L.

Het clandestiene boek 1940-1945. H.
Mulder - Het clandestiene uitgeven in de
jaren 1940-1945. 21.5. p. 8

Liszt, F.

The virtuose years 1811-1847 door A.
Walker. M. 't Hart - De jaren van
virtuositeit. 18.6. p. 10

Loo, T. de

De meisjes van de suikerwerkfabriek. D.
Schouten - Charmant, slordig, vertederd.
17.12. p. 15

Looy, J. van

Gekken met inl. van C. Will en P.J.A.
Winkels. T. Anbeek - Fin-de-siècle
stemmen. 8.1. p. 17*
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Lowell, R.

Robert Lowell. A biography door I.
Hamilton. A. Nuis - Een moeilijke
jongen. 26.2. p. 29

Lucebert

De moerasruiter uit het paradijs. A. Nuis
- Lucebert en de moerasruiter
(Terugschrijven). 8.1. p. 36
Gesprek met de dichter n.a.v. De
moerasruiter uit het paradijs. M. Pam.
29.1. p. 9*

M
Maanen, W.G. van

Het nichtje van Mozart. J. Kruithof Lego voor lezers. 13.8. p. 4

MacDonald, R.

Bij de dood van de Californische
thrillerschrijver. R. Ferdinandusse. 23.7.
p. 13*

Mailer, N.

Ancient evenings. A. Nuis - Het meest
nobele, het meest smerige. 16.7. p. 31

Margry, K.

De bevrijding van Eindhoven. E. Jongma
- Het beleg van Eindhoven. 14.5. p. 2*

Markstein, G.

Ferret. R. Ferdinandusse Spionageverhalen voor de lange
winteravonden. 24.9. p. 21*

Marx, K.

Karl Marx door B. Tromp. A. Nuis Duizend engelen op de punt van een
naald. 23.4. p. 22
Marx, de politieke emigratie. Een
voorpost in Londen door T. de Vries. A.
Nuis - Duizend engelen op de punt van
een naald. 23.4. p. 22

May, L.S.

Waarom loopt de klok rond. R. Hogeweg
- De klok is weer gaan lopen. 19.11. p.
18

McCall, B.

Zany afternoons. J. Staghouwer - Leuke
middagen. 18.6. p. 6

McCarthy, P.

Camus: A critical study of his life and
work. P. Piryns - De middelen van Albert
Camus. 26.2. p. 35
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McCullough, D.

The great bridge. The epic story of the
building of Brooklyn Bridge. H. Keller De bouw van een gigant. 8.10. p. 17

McIlvanney, W.

The papers of Tony Veitch. R.
Ferdinandusse - Humor en literatuur in
de thriller. 21.5. p. 31

Mead, M.

De verstoorde idylle van het Samoa van
Margaret Mead door L. Brunt. 9.4. p. 9*

Mendels, J.

Heimwee naar Haarlem. R. Hogeweg De klok is weer gaan lopen. 19.11. p. 18

Meneghini, G.B. m.m.v. R. Allegri

My wife Maria Callas. B. Tromp Meneer Callas. 14.5. p. 2*

Merz, K.

Gesprek met de schrijver n.a.v. de
vertaling van Geluksmachine mens. G.
Meijerink. 7.5. p. 9*

Michiels, I.

De vrouwen van de aartsengel, J.
Kruithof - Oude journaalfragmenten.
22.10. p. 47

Milosz, C.

Geboortegrond. K. Lesman - Bericht uit
de liga der gekwelden. 2.4. p. 17*

Minco, M.

De val. C. Peeters - Een pijnlijke
wijsheid. 21.5. p. 4

Mitchell, M.

The road to Tara. The life of Margaret
Mitchell. The author of Gone with the
wind door A. Edwards. D. Meijsing - De
weg naar het oude zuiden. 13.8. p. 14

Moffat, M.J. (ed.)

In the midst of winter. B. Büch - Op het
literaire kerkhof. 16.7. p. 22

Montag, S.

Het gevoel van Columbus en andere
overpeinzingen. C. Peeters - Montags
wraakoefeningen. 29.1. p. 4

Morante, E.

De geschiedenis. C. van der Voort - Een
schrijver boven de geschiedenis. 29.1. p.
17

Morrison, T.

Een gesprek met de schrijfster. A. Paul.
16.4. p. 7*

Mulisch, H.

Dankwoord na de uitreiking van het
200.000ste exemplaar van De aanslag.
15.10 p. 8*
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Harry Mulisch beantwoordt vragen van
lezers over De aanslag. J. van Tijn. 20.8.
p. 3 en 27.8. p. 7*
Murdoch, I.

The philosopher's pupil. N. Begemann Murdochs passie voor filosofie. 18.5. p.
16*
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N
Nast, C.

The man who was Vogue. The life and
times of Condé Nast door C. Seebohm.
L. Brunt - Het beste, mooiste en nieuwste.
26.3. p. 85

Newby, E.

A traveller's life. H. Keller - Het reizen
om te reizen. 13.8. p. 7

Nieuwenhuys, R.

Het Indische leven van Toen Vroeger
door H. Vervoort. 26.2. p. 16*

Nijland-Verwey, M.

Dichtspel door A. Verwey. Bez., ingel.
en van com. voorzien door M.
Nijland-Verwey. Met een voorw. van
C.A. Zaalberg. D. van Halsema - Dit was
een kus en Kloos wilde hem niet op
papier. 28.5. p. 16*

Nijmeijer, P.

De sprong. R. Bloem - Een sprong om
de tijd te doden. 24.9. p. 38

Nisbet, R.

Prejudices. A philosophical dictionary.
G. van Benthem van de Bergh - De
verleiding van de gemakzucht. 18.6. p.
31

Nolan, W.F.

Hammett. A life at the edge. R.
Ferdinandusse - Spionageverhalen voor
de lange winteravonden. 24.9. p. 21*

Nooteboom, C.

Gesprek met de dichter, schrijver,
reiziger, journalist. P. Piryns. 1.10. p. 3*
Waar je gevallen bent, blijf je. A. Paul Die eigenaardige ziel die ik ben. 19.11.
p. 8

O
Oë, K.

De knoppen breken en Het eigen lot. A.
Nuis - De Japanse schimmen. 18.6. p. 4

Offermans, C.

De kracht van het ongrijpbare. C. Peeters
- Het ideaal van het hier en nu. 22.10. p.
9
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De Brandende Kwestie. Vroeg oud.
29.10. p. 9*
Onetti, J.C.

Laat de wind maar spreken. M.
Steenmeijer - Een statische
zwartgalligheid. 17.9. p. 17*

Oostrom, F.P. van

Reinaert primair. R. Bloem - Niet
Reinaert, de verteller is de schurk. 18.6.
p. 33

Otten, W.J.

Over zijn stuk Een sneeuw. 19.2. p. 19*

Oudheusden, P. van (sam.)

Nachtelijke ontmoetingen. E. Jongma ‘Ik droomde dat ik het deed met Liz
Taylor. 27.8. p. 15*

Oversteegen, J.J.

De Novrembisten van Merlyn. J. Kruithof
- Wat was de opschudding rond
‘Merlyn’? 23.4. p. 32

P
Paardt, R. van der

Antieke motieven in de moderne
Nederlandse letterkunde. Een eigentijdse
Odyssee. J. Fontijn - Is de oude
geschiedenis een gesloten boek? 15.1. p.
15*

Palmer, T.

The transfer. R. Ferdinandusse - Moord
in, moord om en moord tijdens. 23.4. p.
20

Pannekoek, Y.

Gesprek met de schrijver n.a.v. zijn
Memoires. D. Meijsing. 26.2. p. 9*

Pauka, T.

De meidenziekte. F. de Rover - Langzame
nostalgie en een meidenziekte. 18.6. p.
22

Paul, A.

Bliksem en andere verhalen. F. de Rover
- Gradaties van spanning. 16.7. p. 12

Paustovskij, K.

De sprong naar het zuiden. K. van
Zoomeren - Als iemand die pas kan zien.
21.5. p. 45

Pesetsky, B.

Verhalen tot op zekere hoogte en Author
from a savage people. A. Nuis - De macht
van een spookschrijfster. 22.10. p. 19

Petersma, E.

Een kleine roman. F. de Rover Ongemakkelijke gevoelens. 21.5. p. 6
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Pinxteren, H. van

Moord in de onvoltooide tijd. F. de Rover
- Gradaties van spanning. 16.7. p. 12

Poesjkin, A.S.

Romantiek I: Poesjkin door A. Nuis
(Terugschrijven). 20.8. p. 26

Polgar, A.

Kleine Schriften, Band I, Musterung. W.
Rouleaux - Drie vertegenwoordigers van
het Weense fin de siècle. 13.8. p. 29

Poll, K.L.

Portret van de meester van de beschaafde
algemeenheden door M. van Amerongen.
21.5. p. 7*

Portnoy, E.

De Brandende Kwestie. Tramlijn
Begeerte. 28.5. p. 7*
Vliegende vellen. D. Meijsing - Van de
waaier en de flipperkast. 19.11. p. 26

Post, J.

De meimoorden. R. Ferdinandusse Spionageverhalen voor de lange
winteravonden. 24.9. p. 21*

Powell, A.

O, How the wheel becomes it! Joyce &
Co. - De ironie van het lot. 13.8. p. 23

Prick, H.G.M.

Frans Erens. Vervlogen jaren. Vervol.
uitgeg. en van aant. voorz. door H.G.M.
Prick en Aegidius W. Timmerman. Tim's
herinneringen met een naw. en voorz.
van aant. en bezorgd door H.G.M. Prick.
P.J.A. Winkels - Uit de schaduw. 18.6.
p. 21
Interview. Bibeb. 5.11. p. 3*

Q
Quincey, T. de

De Engelse postwagen gevolgd door Over
moord beschouwd als een der schone
kunsten. Vert. en naw. F. Kellendonk. P.
de Boer - Een hooglied uit de
onderwereld. 16.7. p. 19

Quinnel, A.J.

Schot zonder kogel. R. Ferdinandusse In de ban van Robert Ludlum. 26.2. p. 27

Quintana, A.

De bavianenkoning. J. Verhallen Waarom een gouden griffel voor ‘De
Bavianenkoning’? In: De Blauw Geruite
Kiel. 6.8. p. 19*
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R
Rattray Taylor, G.

The great evolution mystery. M. 't Hart Een theorie in het nauw gedreven. 21.5.
p. 38

Remy, J.-P.

Liefde in de Oriënt-Expres. E. Jongma In vluchtige hotelkamers. 13.8. p. 9

Rendell, R.

De heidelijken. R. Ferdinanduse - In de
ban van Robert Ludlum. 26.2. p. 27

Reschke, K.

Verfolgte des Glücks. Findebuch der
Henriette Vogel. G. Witteveen - Een
vrouw van de negentiende eeuw. 18.6. p.
29

Reve, G.K. van het

Walter S., de jongen die model stond voor
Reve's Werther Nieland door N. Gregoor.
4.6. p. 9*

Reve, G.

Wolf. C. Peeters - Wolf in
schaapskleertjes. 18.6. p. 8
Album Gerard Reve samengesteld door
J. Schafthuizen. C. Peeters - Een
omgekeerde schoenendoos. 19.11. p. 44

Reve, K. van het

Freud, Stalin en Dostojevski. J. Kruithof
- Van het Reve is zeer bedreven (geen
grafschrift). 29.1. p. 20
Dagboek van een provocateur door A.
Amalrik met een inl. van K. van het Reve.
B. Tromp - Een held van onze tijd. 16.7.
p. 24

Rijke, R.

Niet de schuld, wel de straf. A. Nuis - Het
verdriet van Nederland. 13.8. p. 20

Roemer, A.

Over de gekte van een vrouw. D.
Schouten - De grenzen van de menselijke
vrijheid. 19.3. p. 16*

Romijn Meijer, H.

Een gesprek n.a.v. Mijn naam is
Garrigue. M. Pam. 19.3. p. 5*
Mijn naam is Garrigue. J. Kruithof Edelachtbare rechter! 26.3. p. 13

Rossem, M. van

Het radicale temperament. De dubbele
politieke bekering van een generatie
Amerikaanse intellectuelen (1934-1953).
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B. Tromp - Intellectuelen en het
menselijk tekort. 18.6. p. 26
Ross, T.

Thomas Ross, de enige gesalarieerde
thrillerschrijver van Nederland door R.
Ferdinandusse. 11.6. p. 4

Rubin, L.

Intieme vreemden. L. Brunt - De intieme
machtsstrijd. 5.11. p. 19*

Rubinstein, R.

Liefst verliefd. J. Fontijn - Tamar over de
heerlijke ziekte. 19.11. p. 11

Rushdie, S.

Een gesprek met de Engels-Indiase
schrijver Salman Rushdie. A. Paul. 22.10.
p. 19*

S
Sand, G.

Leone Leoni. D. Schouten - Wee en toch
lekker. 25.6. p. 14*

Santen, J. van

Weimar 1933. Demokratie tussen
fascisme en kommunisme. P. Vroman Stalins hand in de val van de Weimar
Republiek. 9.4. p. 14*

Sassoon, S.

Diaries 1915-1918 en The war poems. E.
Jongma - Een levenwekkende oorlog.
16.7. p. 27

Satta, S.

De dag des oordeels. C. van der Voort Leven om de tijd door te komen. 26.3. p.
89

Sauwer, M.

Koude kermis. P. de Boer - De stijl van
een poelier op Katendrecht. 22.10. p. 54

Schafthuizen. J. (sam.)

Album Gerard Reve. C. Peeters - Een
omgekeerde schoenendoos. 19.11. p. 44

Scheer, R.

With enough shovels: Reagan, Bush &
nuclear war. H. Arlman - Hoeveel roebels
besteedt Moskou aan een tank? 5.3. p. 6*

Schendel, A. van

Arthur van Schendel door C. Vergeer. J.
Fontijn - Het wel een wee van een
onderzoek. 21.5. p. 33

Schierbeek, B.

Binnenwerk. R. Bloem - Pegasus in de
pas gebracht. 23.4. p. 10
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Schneider, M.

Het spiegelkabinet. W. Rouleaux - In de
gevangenis van de kist met dubbele
bodem. 9.4. p. 14*

Schnitzler, A.

Therese. Kroniek van een vrouwenleven.
W. Rouleaux - Drie vertegenwoordigers
van het Weense fin de siècle. 13.8. p. 29

Schnyder, B.

De overkant. W. Rouleaux - Gefixeerd
op zwartgalligheid. 13.8. p. 34

Schouten, M.

De zaak Oss. J. Meyers - De historie van
een dubbele moraal. 15.1. p. 15*

Schouten, R.

Carabas ontvlucht. H. de Coninck - Een
zelfbewuste prullenmand. 26.3. p. 20
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Schröder, M. (sam. en inl.)

Button. K. van Weringh - Wat betekent
die button op je leren jasje? 13.8. p. 2*

Schultz, J. en G. Köpf

Das Insel-Buch der Faulheit. D. Meijsing
- De potentie van het sudderen. 21.5. p.
14

Seebohm, C.

The man who was Vogue. The life and
times of Condé Nast. L. Brunt - Het beste,
mooiste en nieuwste. 26.3. p. 85

Serafini, L.

Codex Seraphinianus. D. Meijsing - Een
wereld zonder sleutel. 24.9. p. 6

Shakespeare, W.

Vijftien notities bij William Shakespeares
‘Crookback Dicky’ en zijn leugenachtige
biografen door M. van Amerongen.
19.11. p. 15*
De opkomst en afgang van dr. L.A.J.
Burgersdijk. Willy Courteaux over het
vertalen van Shakespeare. Twee artikelen
van M. van Amerongen. 3.9. p. 9*

Sharpe, T.

Gesprek met de schrijver. R.
Ferdinandusse. 26.3. p. 3*

Shelley, M.

Frankenstein. (met twee andere ‘gothic
novels’ in één band) R.-H. Zuidinga Wat mij beangstigt, beangstigt anderen.
23.4. p. 18*

Shorter, E.

A history of women's bodies. L.C. van de
Pol - De vloek van Eva. 20.8. p. 12*

Siebelink, J.

Koning Cophetua en het bedelmeisje. F.
de Rover - Midden in de roos - en
verwelking. 26.3. p. 28

Sloterdijk, P.

Kritik der zynischen Vernunft. C.
Offermans - Sloterdijks briljante herijking
van leven en denken. 16.7. p. 4
Gesprek n.a.v. Kritik der zynischen
Vernunft. F. Boenders. 26.11. p. 9*

Smabers, N.

De Franse tuin. C. Offermans - Tussen
realiteit en mogelijkheid. 17.12. p. 33

Sorrentino, G.

Crystal vision en Selected Poems
1958-1980. J. van der Bent - De sombere
kristallen van Sorrentino. 30.7. p. 13*
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Soueif, A.

Aisha. J. Brugman - Een vrouw verstrikt
in de islam. 22.10. p. 55

Soyinka, W.

Aké, the years of childhood. N. Begemann
- De ruimte voor een eigen temperament.
26.2. p. 23

Spaan, H.

Kermis op de Dam. P. de Boer - Op de
korte baan. 17.12. p. 17

Spalding, F.

Vanessa Bell. D. Schouten - De hele dag
schilderend in elkaars armen. 19.11. p.
14*

Spruit, I.P.

Onder de vleugels van de partij. A. Nuis
- Het verdriet van Nederland. 13.8. p. 20

Stendhal

Stendhal en Grenoble n.a.v. heruitgave
van Het leven van Henry Brulard door I.
van der Poel. 26.3. p. 90
Romantiek II: Stendhal door A. Nuis
(Terugschrijven). 27.8. p. 36

Storey, E.

A right to song. The life of John Clare.
M. 't Hart - Het tragische leven van John
Clare. 12.2. p. 14*

Stoute, H.

Verschijnselen. F. de Rover - Gradaties
van spanning. 16.7. p. 12

Straaten, P. van

Alles komt goed. R. Ferdinandusse - Komt
alles goed? 21.5. p. 47

Strachey, B. en J. Samuels (sam.)

Mary Berenson. A self-portrait from her
letters & diaries. D. Schouten - De
zelfverzekerdheid van Mary Berenson.
24.9. p. 16

Strauss, B.

Paren, passanten. C. Offermans - Het
gezang mag nooit verstommen. 21.5. p.
26

Sutcliff, R.

De adelaar van het Negende en De
zilveren tak en De lantaarndragers en
Zwaard en kroon. J. Verhallen - De
Romeinse tijd is leuk. In: De Blauw
Geruite Kiel. 3.12. p. 19*

Svevo, I.

Italo Svevo: de avonturen van een
ironisch zelfontleder door C. van der
Voort. 22.10. p. 4

Swaan, A. de

De Brandende Kwestie. Met de prop in
de mond - over de vrijheid van
onderzoek. 1.10. p. 13*
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Halverwege de heilstaat. M. van Rossem
- Onconventionele wijsheid. 19.11. p. 46
Rubber. C. van den Wijngaard Observatie van een koloniale
gemeenschap. 23.7. p. 13*

Székely-Lulofs, M.H.

T
Tapol (Engelse actiegroep voor de
verdediging van pol. gevangenen en
mensenrechten in Indonesië)

West Papua: The Obliteration of a
people. M. Baily - De Indonesische
schoonmaak in Nieuw Guinea. 13.8. p.
4*

Tellegen, T.

Beroemde scherven. R. Schouten - Vier
dichters in de pathetische situatie. 29.1.
p. 31

Themerson, S.

The urge to create visions. E. van
Moerkerken - Visuele verrassingen. 24.9.
p. 34

Thijssen, F.

Ratteval. R. Ferdinandusse - Moord in,
moord om en moord tijdens. 23.4. p. 20

Timmerman, A.W.

Tim's herinneringen met een naw. en
voorz. van aant., bezorgd door H.G.M.
Prick. P.J.A. Winkels - Uit de schaduw.
18.6. p. 21

Toergenjev, I.S.

Toergenjev en de vervloekte vragen door
P. de Groot en A. Uijterlinde. 15.10. p.
21*

Topol & Neznansky

Red Square. R. Ferdinandusse - Moord
in, moord om en moord tijdens. 23.4. p.
20
Het Bjelkin manuscript. R. Ferdinandusse
- Spionageverhalen voor de lange
winteravonden. 24.9. p. 21*

Topol, E.

Gesprek met de - uitgeweken - Russische
thrillerschrijver. C. Brood. 12.11. p. 9*

Towsnend Warner, S.

Letters ed. W. Maxwell. N. Begemann Iemand die zich goed voelde in het leven.
23.4. p. 16

Tromp, B.

Karl Marx. A. Nuis - Duizend engelen
op de punt van een naald. 23.4. p. 22
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Ontmoetingen met Anna Achmatova. M.
't Hart - Een bitse Anna Achmatova. 23.4.
p. 25

Tsjoekovskaja, L.

U
Unseld, J.

Franz Kafka. Eind Schriftstellerleben.
Die Geschichte seiner
Veröffentlichungen. C. Offermans - Het
schrijversleven van Franz Kafka. 26.2. p.
9

Updike, J.

Hugging the shore. Essays and criticism.
D. Meijsing - Updike, onwillekeurig echt.
17.12. p. 22

V
Vergeer, C.

Arthur van Schendel. J. Fontijn - Het wel
en wee van een onderzoek. 21.5. p. 33

Verhagen, H.

Kouwe voeten. R. Schouten - De wereld
als Tantaluskwelling. 24.9. p. 22

Verheul, K.

Kees Verheul over een pedofiele relatie,
Rusland en literatuur. F. Abrahams. 8.1.
p. 13*

Verhey, E. en G. van Westerloo

Het legergroene Suriname. A.R. Haakmat
- De onthutsende onthullingen. 17.12. p.
17*

Verwey, A.

Dichtspel. Bezorgd, ing. en van com.
voorzien door M. Nijland-Verwey en met
woord vooraf van C.A. Zaalberg. D. van
Halsema - Dit was een kus, en Kloos
wilde hem niet op papier. 28.5. p. 16*

Vidal, G.

Duluth. N. Begemann - Lessing vijfde
spiegel. 16.7. p. 10

Visser, A.

Het vangen van de draak. E. Schilders Het verschil tussen Blake en Robbins.
19.11. p. 50

Vliet, E. van

Jaren na maart. R. Schouten - Het
toenemen der poëtische krachten. 19.11.
p. 53
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Vogel, H.

Verfolgte des Glücks. Findebuch der
Hernriette Vogel. G. Witteveen - Een
vrouw van de negentiende eeuw. 18.6. p.
29

Vogelaar, J.F.

Oriëntaties. Kritieken en kommentaren
2. C. Peeters - De grote weigering. 16.7.
p. 7

Vries, T. de

Marx, de politieke emigratie. Een
voorpost in Londen. A. Nuis - Duizenden
engelen op de punt van een naald. 23.4.
p. 22

Vroman, L.

Interview met Leo Vroman. Bibeb. 24.12.
p. 12*

Vroman, T.

Interview met Tineke Vroman. Bibeb.
24.12. p. 13*

Vuyk, B.

Reis naar het ‘vaderland in de verte’. A.
Nuis - Bep Vuyk en de kajoepoetolie
(Terugschrijven). 30.4. p. 44

W
Walker, A.

Franz Liszt - The virtuose years
1811-1847. M. 't Hart - De jaren van
virtuositeit. 18.6. p. 10
The color purple. N. Begemann - Een
zwarte komedie. 24.9. p. 15

Walpole, H.

Het kasteel van Otranto. (met twee
andere ‘gothic novels’ in één band) R.-H.
Zuidinga - Wat mij beangstigt, beangstigt
anderen. 23.4. p. 18*

Warren, H.

Geheim dagboek 1949-1951. W.
Hottentot - Op lege zaterdagavonden.
22.10. p. 11

Wecker, K.

Lieder und Gedichte. J. Klöters - Wie niet
geniet, is ongenietbaar. 26.3. p. 19

Wharton, W.

A midnight clear. D. Meijsing - Een
bescheten positie. 29.1. p. 10

Wiener, L.H.

Misantropie voor gevorderden. R.
Hogeweg - Over misantropie en
kameleons. 13.8. p. 17
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Willard, B.

Laurier en leeuwerik. Opkomst en
ondergang van Mantlemass I. De loot
van de brem. Opkomst en ondergang van
Mantlemass II. J. Verhallen - De
Romeinse tijd is leuk! In: De Blauw
Geruite Kiel. 3.12. p. 19*

Wilmink, W.

Portret van de schrijver door P. Piryns.
25.6. p. 7*

Wittgenstein, L.

Opmerkingen over de kleuren. F.
Boenders - Steen geworden spiegel van
een psyche. 26.3. p. 26
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Stille getuigen
De papieren wapens van het volk in een familiealbum over de jaren
1963-1983
Een teken aan de wand Album van de Nederlandse samenleving 1963-1983
door Henk Hofland, Marius van Leeuwen en Nel Punt Uitgever: Bert
Bakker, 220 p., f37,50
Jaap Lieverse
‘De hal rook naar gekookte kool en kleedjes, van oude lappen aaneen genaaid. Aan
het ene uiteinde ervan was een gekleurd aanplakbiljet, te groot om binnenshuis op
te hangen, tegen de muur bevestigd. Er stond alleen maar een reusachtig gezicht op,
meer dan een meter breed: het gezicht van een man van ongeveer vijfenveertig jaar,
met een zwarte knevel en gelaatstrekken van een boerse knapheid. (...) De flat was
op de zevende verdieping en Winston, die negenendertig was en een spatader had
boven zijn rechter enkel, ging langzaam en rustte herhaaldelijk onderweg. Op elke
overloop, tegenover de liftkoker, staarde de propagandaplaat met het reusachtige
gelaat van de muur. Het was een van die afbeeldingen, die zo zijn gemaakt dat de
ogen je volgen wanneer je je verplaatst. Grote Broer ziet U, stond er onder.’ (George
Orwell, 1984).
Het hier beschreven affiche heeft de functie van een dictator, de nooit zichtbare,
maar alom aanwezige macht. De kracht van het affiche ligt niet in zich zelf, maar in
zijn permanente, repeterende aanwezigheid. Een indringende herinnering aan wat
hij vertegenwoordigt.
Het is duidelijk dat George Orwell, die het boek in 1948 schreef, kennis heeft gehad
van de manier waarop in de Tweede Wereldoorlog het affiche werd gebruikt. Het
was in het Derde Rijk één van de twee belangrijkste propagandamiddelen.
Hitler kwam als mislukt architectuurstudent en werkloze bij een decoratie- en
reclameschilder terecht. Daar leerde hij methodes om op effectieve wijze een produkt
te verkopen die hij, eenmaal in de politiek aangekomen, als eerste voor zijn doeleinden
aanwendde. Zoals het affiche tot dan toe - in politieke zin - een medium was dat door
het volk werd gebruikt, zo werd het nu door de macht gebruikt als politiek
massamedium om het nationaal-socialisme, het fascisme, de jodenhaat en de
oorlogsmachinerie te verkopen.
Op deze manier werd het volk tot in alle uithoeken medeverantwoordelijk, mede
schuldig gemaakt aan die vernietigende euforie. Het duurde niet lang of alle betrokken
partijen realiseerden zich de effectiviteit van de propaganda. Zoals de Viëtnamese
oorlog de eerste ‘televisie-oorlog’ wordt genoemd, zo is de Tweede Wereldoorlog
een propaganda-, een ‘affiche-oorlog’ geweest.

Reclame
Desondanks wordt bij politieke affiches vooral aan de jaren zestig en in het bijzonder
aan mei '68, gedacht. Het staat dichter bij ons, zit nog vers in het geheugen, zoals de
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ervaring leert hij het doorbladeren van Een teken aan de wand. Toch moeten we een
stuk terug in de geschiedenis om de eerste tekenen aan de wand te zien. Tijdens de
Franse revolutie van 1789, de Europese Volksopstanden van 1848 en de commune
van 1871 waren vooral in de steden Parijs en Wenen affiches te zien; ze werden door
het volk op inventieve en intensieve manier gebruikt als protest- en
communicatiemiddel om aan de heersende macht duidelijk te maken dat ze het niet
langer pikten.
Toen aan het eind van de vorige eeuw de maatschappij veranderde, veranderde
ook de functie van het affiche. Het werd steeds meer een middel om reclame te maken
voor de aanwassende stroom nieuwe produkten en diensten: de eerste fietsen, de
eerste auto's. Maar er werd ook gestreden voor het socialisme, en het affiche is dan
(naast de karikatuur en de spotprent) een belangrijk middel om die strijd gestalte te
geven.
Beschrijvingen van affiches gaan dus altijd over de inhoud, in samenhang met de
tijd waarin, en de reden waarom ze gemaakt zijn. Hoewel mooi of lelijk wel degelijk
iets uitmaakt, gaat het daar in eerste instantie niet om. Doel van het affiche is dat
door het aanhoudend en repeterend geweld van de boodschappen langzaam nieuwe
opvattingen doordringen.

Uit ‘Een teken aan de wand’

Zoals de Franse revolutie het historische voorbeeld was van het gebruik van affiches
als politiek en protestmiddel, zo werd de Russische revolutie van 1917 het model
voor de vorm waarin zulke affiches gemaakt moesten worden. Vlak voor de Franse
studentenacties waren er verschillende exposities met het werk van ‘revolutionaire
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volkskunstenaars’ (Majakovsky, Tatlin, Malevich, Rodchenko en anderen) en dat
moet geïnspireerd hebben. Deze vorm, en de collectieve sfeer waarin de affiches
gemaakt werden, verwaterde wel, maar had niettemin tot gevolg dat in verschillende
steden kunstenaarscollectieven ontstonden.
Er is een boek, geschreven en samengesteld door Vasco Gasquet, met vijfhonderd
affiches alleen al uit de opgewonden maand mei '68 in Parijs - een prachtig voorbeeld
van hoe het allemaal begon. Het boek ruikt naar anarchie, staat vol geheven vuisten,
agressieve politiemannen, arbeiders in clichégedaanten, fabrieksschoorstenen en De
Gaulle in allerlei fraaie karikaturen, het mooist wel als ‘la Chienlit’ (Jan Klaasen).
Het is vooral een interessant boek voor diegene die er bij zijn geweest, of er dicht in
de buurt waren.
Vasco Gasquet schrijft in dat boek over zijn ervaringen als zeefdrukker van het
eerste uur: het enthousiasme, de koorts, de grote, chaotische produktie en de anarchie
die overal heerste waar veel affiches in de buurt waren. 's Nachts drukken en 's
morgens vroeg plakken. Hal-
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verwege mei '68 al komt daar verandering in. Er wordt vergaderd, vaak en oeverloos.
Over de ideologie, de relatie met het publiek en de collectiviteit. Ook de affiches
zijn gedurende uren onderworpen aan commissievergaderingen.

De makers raken gefrustreerd en verzetten zich. In de tijd dat op de muur van de
Sorbonne de beroemde zin ‘Het is streng verboden te verbieden’ komt te staan, heerst
er in de Academie voor Schone Kunsten een oorlogssfeer. Er is angst voor een inval
van de CRS (te vergelijken met de ME), angst voor rechtse knokploegen en voor
spionnen. De geest en sfeer verandert snel en totaal. Teleurgesteld verlaten velen de
Academie, op zoek naar andere mogelijkheden om aan de strijd mee te doen.

Uit ‘Een teken aan de wand’

Euforie en onmacht.

Brede lagen

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

Het boek van Henk Hofland, Marius van Leeuwen en Nel Punt is gevuld met affiches
van een toch wat ander karakter dan die in het boek over mei '68.
Een teken aan de wand is samengesteld uit drie ‘verhalen’ die zich prettiger dan
vele andere plaatjesmet tekstboeken naast en doorelkaar laat lezen en kijken. De
tekst van Hofland is zo'n verhaal en beschrijft een bepaald onderwerp (pacifisme,
kernwapens, antifascisme enzovoort); soms gaat hij wat verder terug in de
geschiedenis om verbanden te leggen. Dit alles met informatief verwerkte data en
cijfers. De affiches zelf geven een breder, en gevarieerder beeld van het betreffende
onderwerp en de bijschriften geven op hun beurt weer reliëf aan de affiches. Dit alles
is zo vormgegeven, dat de drie ‘verhalen’ een evenwichtig geheel vormen. Hofland,
Van Leeuwen en Punt hebben dat evenwicht bereikt door hun ideeën zorgvuldig op
elkaar af te stemmen ten behoeve van het uiteindelijke resultaat, waarin ik slechts
één zetfoutje tegenkwam. Het verhaal dat Henk Hofland tien dagen op water en brood
heeft gezeten in een afgelegen daglonershuisje op de Friese prairie om daar de
bijschriften te maken, heeft, gezien het resultaat, alleen maar louterend gewerkt.
Hoe moeilijk is het een keuze te maken; altijd aanvechtbaar en (gelukkig) altijd
subjectief. Om uit een verzameling van meer dan 15.000 in verschillende archieven
opgeslagen affiches, de meest relevante en de meest interessante te kiezen is niet
eenvoudig.
Aan de keuze van de onderwerpen kan men zien dat het protest niet iets is wat
zich uitsluitend in het Maagdenhuis heeft afgespeeld. De rest van Nederland zat ook
niet stil. Iedereen moet welhaast iemand in zijn familie hebben die zich heeft
aangesloten bij één van de vele in het boek aan bod komende actiegroepen, comités,
demonstraties, anti-kernwapens, pacifisme, IKV, lawaaioverlast, bedreigde flora,
wit-kar, Blij dat ik Rij, zuinig met energie, kindermishandeling, hurenomlaag,
leegstandwet, volkstelling, rechtshulp, autonomen, werkloosheid, jeugdloon, amnesty
international, antifascisme, Derde Wereld, Chili, enzovoort.
Het is in Een teken aan de wand goed te zien dat het protest zich langzaam maar
zeker over uiteenlopende en brede lagen van de bevolking heeft uitgezaaid. Dat
maakt het tot meer dan een randstadboek, actiegroepen zijn door heel het land
verspreid - van de Waddenzee tot Borssele.
Burgemeester Gruyters van Lelystad hield op de persbijeenkomst van Een taken aan
de wand een toespraakje waarin hij sprak over de protestbeweging uit zijn Nijmeegse
studententijd als ‘ex-christenen die met hun nieuw gevonden geloof en geloofjes
nieuwe vijandbeelden creëerden’. Dat doet dit boek, de actiegroepen en alle affiches
onrecht. Natuurlijk, maatschappelijke veranderingen zijn langzame processen, die
je niet door middel van een affiche omkeert of nieuwe richting geeft.
Een teken aan de wand geeft juist aan dat het gaat om iets anders dan het
veroorzaken van revolutionaire omwentelingen. Het gaat over ongerustheid.
Ongerustheid en onmacht, gebrek aan vertrouwen in het gezag, zodat burgemeester
Gruyters, als vertegenwoordiger van dit gezag, door zijn uitspraak het bewijs levert
van het gelijk van dit boek.
Een teken aan de wand is een zeer Hollands boek door deze verzameling van
individualisme en bekeringsdrift. We zijn nog steeds kruisvaarders, en in zoverre
heeft Gruyters wel een beetje gelijk.
Na de jaren vijftig is natuurlijk niet iedereen atheïst geworden; de resten van het
religieuze gedachtengoed duiken op in een veelheid van sociale, maatschappelijke
en bewustmakende activiteiten. Zoals Nederland een groot aantal kerken en kerkjes,
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en een groot aantal politieke partijen heeft, zo heeft ze ook een groot aantal
actiegroepen.
Door die traditionele religieuze kracht gevoed scheppen ze niet zozeer nieuwe
vijanden maar proberen ze - misschien wat naïef, maar altijd integer - de kleine
revolutie, ‘een betere wereld’, te bewerkstelligen. Het is een religieus boek, met een
dwarsdoorsnede van alle gezindten.

Enthousiasme
Dat geschiedschrijving een zaak is waar je over van mening kunt verschillen, is een
weerkerende ervaringen bij het lezen van elk nieuw deel van de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog van dr. L. de Jong. Henk Hofland heeft natuurlijk heel goed
begrepen dat je geen geschiedenis kunt schrijven aan de hand van uitsluitend affiches.
Dat het toch een geschiedenisboek is geworden, wordt veroorzaakt door het feit dat
Hofland verbanden weet te leggen tussen de geschiedenis en het affiche, verbanden
waar hij als liefhebber van het medium en als oud-rebel uitstekend van op de hoogte
is.
De meeste politieke en protestaffiches laten een sterke, niet te imiteren spontaniteit
en een sterke emotionele ontlading zien, die een eenmalige indruk achterlaten.
Zó werd het affiche meer gebruikt als goedkoop en effectief middel om
boodschappen door te geven. ‘Wie de muur heeft heeft de macht,’ is een leuze die
past bij de enthousiaste grootspraak van het medium. In plaats van middel tot
maatschappijverandering waren het voertuigen en documenten van wat er leefde.
Het zijn de stille getuigen van de onrust.
■
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[Wie schrijft blijft 1983]
Vervolg van pagina 29
Wolf, C.

Kassandra en Voraussetzung einer
Erzählung: Kassandra. Frankfurter
Poetik-Vorlesungen. G. Meijerink Cassandra zag, dacht - en verloor. 23.4.
p. 26

Wolkers, J.

Gifsla. C. Peeters - Wolkers' averechtse
zelfspot. 3.12. p. 17*

Woolf, V.

Wezenlijke momenten. Ongepubliceerde
autobiografische geschriften en Over
Londen. D. Schouten - Een kom die men
vult en vult. 21.5. p. 18

Z
Zonneveld, F. van (sam. en inl.)

De ontslapen geliefde. Verhalen uit de
Romantiek. M. Mathijsen - Liever de
dood in. 26.3. p. 22

Zoomeren, K. van

Otto's oorlog. C. Peeters - In oorlog met
het verleden. 24.9. p. 4

Zwier, G.J.

Naamloze angst. R. Hogeweg - Over
misantropie en kameleons. 13.8. p. 17

Algemeen
Anbeek, T.

De Beweging van 80.
Schrijvers/prentenboek deel 22.
Fin-de-siècle stemmen. 8.1. p. 17*

Kagie, R.

De lezer en zijn schrijvers. Literaire
boekengids CPNB. 26.3. p. 33-66
Hobby lezen. Literaire boekengids/najaar
1983 CPNB. 19.11.

Keller, H.

Penguin Travel Library. Het reizen om
te reizen. 13.8. p. 7

Koomen, M.

Het literaire Dublin. Opkomst en
ondergang van de Ierse literaire
beweging, (hele bijlage) 28.5.

Kundera, M.

De toekomst van de roman. 24.12. p. 39*
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Mulder, H.

Tekenend voor Amnesty. Tekeningen van
F. Behrendt, J. Collignon, T. Janssen e.a.
Niet beleefd, doch dringend. 12.2. p. 14*

Sijmons, R.

Het gerechtelijk laboratorium. 11.6. p. 10

Staghouwer, J.

Het Poolse gezicht. Witkiezwics'
grimassen en het koele constructivisme.
13.8. p. 10

Vierhout, T.

Bij de dood van Carel Willink. 29.10. p.
19*

VN-detective- en thrillergids

Jaarlijkse inventarisatie van binnen- en
buitenlandse detectives en thrillers. (hele
bijlage) 11.6.

Tijdschriften
Anbeek, T.

Fin-de -siècle stemmen. Bzzlletin 99 A.
Aletrino. 8.1. p. 17*

Beers, P.

De onverdraaglijke spellingsziekte.
Bzzlletin 108 en 109. 10.12. p. 19*

Benthem van den Bergh, G.

Een vreemdeling in Amsterdam. Theory
and Society. Special issue in
remembrance of Alvin W. Gouldner. 13.8.
p. 16

Cornelissen, I.

De Vrije Katheder; een vrijage met de
bourgeoisie. De Vrije Katheder,
1945-1950. Een platform van
communisten en niet-communisten door
F. van den Burg. 25.6. p. 8*

Offermans, C.

In de ban van de waanzin. Raster
24/1983. Tijdschrift in boekvorm.
Gestoorde teksten. Eindred. J.F.
Vogelaar. 23.4. p. 14

Schilders, E.

Terug naar Thackery. Vanity Fair.
Portraits of an age sam. D. Edkins
Richardson met inl. van J. Russell. 22.10.
p. 34

Weringh, K. van

De intrigerende jaren dertig. Die
Sammlung. Een bloemlezing uit het
emigrantenmaandblad dat van sept. 1933
tot aug. 1935 onder red. van Klaus Mann
bij Querido Verlag is verschenen.
Gekozen door G. Meijerink. 22.10. p. 53

N.B. In iedere boekenbijlage worden op pagina 2 literaire tijdschriften besproken.
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Uitgevers
Serie door B. Büch
Büch, B.

Heb meelij met de uitgevers. Gedonder
over geld en lastige auteurs. 24.9. p. 26
Brill, werelduitgever. Driehonderd jaar
uitgeven in oplagen van 500 exemplaren
of minder. 22.10. p. 50
De ruggeraat van de Duitse literatuur. De
Duitse uitgeverij Suhrkamp. 17.12. p. 28

De brandende kwestie
SLAA-lezingen
Blokker, J.

De verknoeide jaren. 30.4. p. 15*

Brakman, W.

De dood in Volterra. 5.3. p. 17*

Brandt Corstius, H.

De waarheid over de kampen - de
memoires van Johannes Eter. 7.5. p. 17*

Ferron, L.

Tegen het ideaal, vóór de werkelijkheid.
2.4. p. 15*

Fuchs, R.

Aan de Hoofden van Nederland. 26.11.
p. 13*

Kousbroek, R.

De Smeulende Kwestie (Paradisolezing).
De toekomst van de moraal. 19.2. p. 15*

Offermans, C.

Vroeg oud. 29.10. p. 9*

Portnoy, E.

Tramlijn begeerte. 28.5. p. 7*

Swaan, A. de

Met de prop in de mond - over de vrijheid
van onderzoek. 1.10. p. 13*

Het favoriete personage
Schrijvers en het literaire personage van hun voorkeur.
Grijs, P.

Karlsson. 26.2. p. 34

Herzberg, J.

Miaula. 26.3. p. 78

Keulen, M. van

Winnetou. 26.2. p. 34

Kooiman, D.A.

Winnie the Pooh. 26.2. p. 33

Kossmann, A.

Settembrini. 26.3. p. 79

Kuik, D.

De Generaalse. 26.3. p. 79

Mulder, J.

Oom Boos-Kusje. 26.2. p. 34

Nooteboom, C.

Pascal Derivat. 26.2. p. 33

Siebelink, J.

Bedelmeisje. 26.3. p. 78
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Stip, K.

Solvejg. 26.3. p. 79

Tellegen, T.

Stein. 26.3. p. 78

Weemoedt, L.

Alva. 26.2. p. 34

Terugschrijven
Een wekelijkse rubriek in de bijlage door A. Nuis.
Nuis, A.

De moerasruiter uit het paradijs.
(Lucebert) 8.1. p. 36
Apollyon. (Bordewijk) 15.1. p. 43
De knipoog naar het sonnet en het sonnet
met de knipoog. 22.1. p. 36
Weerzien met Breytenbach. 5.2. p. 29
Marx en Disraeli. 12.2. p. 62
De tekst op de achterflap. 19.2. p. 32
Oude koe. 5.3. p. 46
Reisverhalen. (Knapen en Donkers) 12.3.
p. 46
Het niemandsland tussen Claus en Boon.
19.3. p. 51
De rol van de vertaler. 2.4. p. 37
De kunst en de werkelijkheid. 9.4. p. 34
De poëzie van Jan Emmens. 16.4. p. 34
Bep Vuyk en de Kajoepoetolie. 3.4. p. 44
Kazan de wolfshond. (Curzon) 7.5. p. 42
De invloed van T.S. Eliot. 14.5. p. 58
Schrijvers uit de Oost en de West. 28.5.
p. 58
Het oog van de tijdgenoot. 4.6. p. 32
Hoeveel gruwelen kunnen er in één
roman. 11.6. p. 54
Machtige vijanden en machtige vrienden.
25.6. p. 30
Poetry, de binnen- en de buitenkant. 2.7.
p. 24
Albert Helman, Aphra Behn en Linda
Brent. 9.7. p. 24
Het optimisme van de jaren zestig. 23.7.
p. 24
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Het verschil met België. 30.7. p. 26
Dichters uit verschillende culturen. 6.8.
p. 24
Romantiek I: Poesjkin. 20.8. p. 26
Romantiek II: Stendhal. 27.8. p. 36
Romantiek III: Céline. 3.9. p. 29
Gemopper om Maarten I. 10.9. p. 44
Gemopper om Maarten II. 17.9. p. 36
Veroveraars en dichters. 1.10. p. 34
Het plafond van de Eerste Kamer. 8.10.
p. 45
Het spook van de massacultuur. 15.10. p.
46
De Nederlandse poëzie als
volkstuinencomplex. 29.10. p. 34
Robert Graves en ‘The white goddess’.
5.11. p. 44
Afbrekende kritieken. 12.11. p. 54
Crisis, continuiteit, verbeelding. 26.11.
p. 33
Kuijer en de kaalhoofdigen. 3.12. p. 44
De pij en de bokkepoot. 10.12. p. 34
Het hart van de mannenbroeder. 24.12.
p. 52

Siegfried Woldhek
A. Amalrik 16.6.83

G. Krol 19.11.83

J.M.A. Biesheuvel 19.11.83

G. Kuijer 19.11.83

J.L. Borges 13.8.83

J. Mendels 19.11.83

A. Burnier 17.12.83

S. Montag (H.J.A. Hofland) 29.1.83

H. Claus 26.3.83

R. Nieuwenhuis 26.2.83

K. Freriks 19.11.83

C. Nooteboom 19.11.83

S. Freud 29.1.83

R. Rubinstein 19.11.83

W.F. Hermans 19.11.83

B. Schierbeek 23.4.83

M. Höweler 19.11.83

J. Slauerhoff 18.6.83

F. Kellendonk 19.11.83

S. Thermerson 24.9.83

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

33

De eerste stappen als schrijver
Het journalistieke proza van Gabriel García Márquez
Schetsen van de kust door Gabriel García Márquez Vertaling: Mieke
Westra Uitgever: Meulenhoff 196 p. f27,50
Maarten Steenmeijer
De populariteit van Gabriel García Márquez heeft zo'n enorme vlucht genomen dat
zijn Nederlandse uitgever er niet voor terugdeinst een reeks journalistiek proza van
zijn hand te starten. Het eerste deel van de serie - Schetsen van de kust - is in de
verzorgde vertaling van Mieke Westra verschenen en bevat een selectie uit de columns
die de Colombiaanse Nobelprijswinnaar in de periode 1948-1952 voor twee kranten
‘van de kust’ schreef: El Universal uit Cartagena en El Heraldo uit Barranquilla
(plus twee stukken die elders onderdak vonden). Ze vormen de eerste stappen van
een schrijversloopbaan waarvan het vervolg bekend is.
Het begin van Marquez' journalistieke carrière is nauwkeurig vast te stellen: 9 april
1948. Op die dag werd de liberale leider Jorge Eliecer Gaitán vermoord, waarna een
keten van opstanden uitbrak, die aan tienduizenden mensen het leven zou kosten.
De autoriteiten reageerden met harde hand en vernietigden in één klap de
democratische façade waarachter het gewelddadige, door burgeroorlogen geteisterde
Colombia zich tientallen jaren lang schuil had gehouden. Márquez studeerde op dat
moment rechten in Bogotá, maar toen de universiteit na de moord zijn poorten sloot,
moet het hem weinig moeite gekost hebben de onherbergzame hoofdstad in te ruilen
voor de Caraïbische kust, zijn land van herkomst. Hij ging voor de krant werken en
ontmoette de schrijvers die later bekend zouden worden als de groep van Barranquilla.
Door dit stimulerende contact leerde de jonge journalist het werk van Virginia Woolf
en William Faulkner kennen en begonnen zijn literaire ambities vaste vorm te krijgen:
hij publiceerde zijn eerste verhalen (later gebundeld in Ogen van een blauwe hond)
en schreef zijn eerste roman (Afval en dorre bladeren). Maar als men de omvangrijke
Spaanse editie van de columns die hij toen schreef ziet, dan wordt onmiddellijk
duidelijk dat de meeste energie aan de journalistiek werd besteed.
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Gabriel Garcia Márquez, tekening David Levine

Is de waarde van deze columns uitsluitend anekdotisch van aard? Het omgekeerde
blijkt het geval als je leest hoe ingenieus Márquez een telexbericht over een man die
zijn gezin en zich zelf het leven beneemt weet om te smelten tot een voortreffelijk
kort verhaal. Veel zwakker zijn vaak de sterk autobiografisch getinte stukjes (een
discussie met vrienden, een onverwacht bezoek op de redactie): de pen is hier nog
wat stroef, de stukjes hebben niet het strakke, afgeronde karakter van de rest.
Is in deze stukjes al duidelijk dat García Márquez een stilist is, nog ondubbelzinniger
is zijn literaire ambitie voelbaar in de mini-essays over buitenlandse auteurs en in
de talrijke verhalen en notities die zouden resulteren in romans als Honderd jaar
eenzaamheid en Afval en dorre bladeren. Sommige hiervan hebben genoeg kracht
om op eigen benen te staan, maar de meeste fragmenten zijn - hoe goed geschreven
ook - in de eerste plaats interessant omdat ze de wortels van Márquez' grote romans
en verhalen blootleggen.
In de mini-essays verraadt zich niet alleen een allesbehalve provinciale literaire
voorkeur (Faulkner; ‘de briljantste schrijver van de moderne wereld’ Kafka;
Isherwood; Shaw; Capote), maar tevens de ambitie om de Colombiaanse literatuur
uit haar folkloristische, regionale isolement te halen. Als Yoknapatawpha County
veel verder reikt dan de grenzen van de Mississippi, waarom dan niet een Macondo
creëren dat de grenzen van de Caribische kust overschrijdt? Dat hij deze ambitie
heeft kunnen waarmaken kan misschien verklaren waarom de man die zich in zijn
romans en verhalen zo fatalistisch toont, in zijn politieke werk zo hoopvol is over
de toekomst van zijn continent.

Ontroerend
Er staan in Schetsen van de kust verhalen die gemakkelijk in de buurt komen van het
niveau van zijn latere werk. Niet zonder gevoel voor humor, maar zonder een spoor
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van spot laat Márquez zijn personages het leven leiden dat ze blijkbaar moeten leiden.
Hij toont de mens op zijn stumperigst, maar zonder de arrogante troost dat het ook
anders kan. De verhalen over Natanael zijn hier een ontroerend voorbeeld van. In
een van deze verhalen verdwaalt Natanael reddeloos in zijn dromen. Het verhaal
deed me vreemd genoeg aan Borges denken, en toen realiseerde ik me dat de aardse
Colombiaan en de spirituele Argentijn meer gemeenschappelijke passies hebben:
het detectiveverhaal, voorkeur voor Angelsaksische literatuur, preoccupatie met het
cyclische karakter van de wereld en een weinig verheffend maar mild mensbeeld.
Tot slot een staaltje van Márquez' jonge, maar volwassen schrijverschap: ‘Ik ben
pas uit Aracataca teruggekomen. Het is nog steeds een stoffig dorp, vervuld van stilte
en doden. Onaangenaam; misschien wel te onaangenaam, met zijn oude kolonels
die op de achterpatio onder de laatste bananestruik zitten te sterven, en een
indrukwekkend aantal roestige maagden van zestig die de laatste resten van hun
geslachtsdrift uitzweten in de slaperige middaghitte van twee uur.’
■
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Erudiet, veelzijdig, ruimdenkend
De Franse uitgeverij Gallimard
Boudewijn Büch
Uitgevers
In Publishers Weekly (23 december 1983) stond een geschreven portret van de
uitgever Frederick Unger. Deze uit Wenen gevluchte jood begon in 1939 zijn
Amerikaanse uitgeverij, na Phaidon Verlag in Wenen te hebben opgericht (1923; de
Engelse Phaidon Press is daar de opvolger van maar niet meer in handen van Unger),
en werd al gauw Amerikaan. Daar bedoel ik mee dat Unger een prototype is van de
Amerikaanse uitgever: puissant rijk, met twee benen in het mondaine uitgaans- en
societyleven maar vooral niet literair. Duitse uitgevers daarentegen hebben soms iets
literairs maar vooral een hang naar het politiek-filosofische.
Franse uitgevers - dat zijn lettrés. Geletterde heren die op stand wonen en al hun
geld steken in de boekenkast. Zij hebben thuis kasten vol met kostbare reliures met
op het schutblad lange opdrachten van hun auteurs. Franse uitgevers dragen wat
ouderwetserige jassen en nemen manuscripten in cafés door. Zij corresponderen
uitvoerig met de auteurs en zijn nooit ordinair. Weliswaar is dit beeld de laatste jaren
enigszins verstoord door uitgevershuizen als Seuil, Grasset en Plon maar zelfs deze
huizen leveren af en toe prestaties waar men in Nederland slechts van kan proberen
te dromen. De Plon-editie van de Correspondance de Marcel Proust (deel I, 1970,
deel X, 1983) toont Plon als een uitgever van nog steeds zeer grote kwaliteit.
Theo Sontrop van de Nederlandse Arbeiderspers lijkt nog het meest op de Franse
uitgever: erudiet, conversaties gekruid met een rijkdom aan wisecracks, buitennissige
citaten en uitweidingen. Laurens van Krevelen (Meulenhoff) en Geert Lubberhuizen
(ex-Bezige Bij) leunen in leven en werken ook tegen het Franse type aan. Veel andere
Nederlandse uitgevers zijn van het managers-type; waarmee hen niets verweten wordt
en slechts wordt geconcludeerd dat zij verschillen van andere uitgevers.
José Corti is waarschijnlijk de laatste overlevende van een éditeurswereld die meer
aan de negentiende eeuw doet denken dan aan de huidige. Zijn uitgeverij heet geen
‘édition’ maar ‘librairie’. Hij verkoopt zijn uitgaven in een eigen winkel, Rue de
Médicis 11, en ik heb ooit het genoegen mogen smaken bij hem géén boek te mogen
kopen. De stokoude winkelier-uitgever van het elitairste Franse fonds had van honderd
francs niet terug. Hij deed geen enkele poging tot wisselen, om de hoek, maar besloot
eenvoudig om mij het boek dan maar niet te verkopen. Hij leest liever zijn eigen
uitgaven dan zich om de klant te bekommeren.
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Bij Editions Klincksieck (ook al zo'n wereldvreemd uitgevershuis) verscheen het
eerste deel van de Correspondance Victor Hugo - Pierre-Jules Hetzel (1979). Hetzel
- een van de uitgeverstitanen uit de negentiende eeuw - zeurt wat af met zijn auteur!
Dit eerste deel van de briefwisseling omvat één jaar en is 542 bladzijden dik. Sheila
Gaudon verzorgt deze editie en schrijft in haar ‘Portrait d'un éditeur’ reeds als eerste
regel: ‘De betrekkingen tussen auteurs en uitgevers zijn zelden idyllisch, en men kan
niet zeggen dat Victor Hugo een uitzondering was op deze regel.’ De ruzies die
Gaston Gallimard (1881-1975) om zich heen zag gebeuren wijken ook niet af van
deze regel. Toch is en bleef het Gallimard-NRF-fonds tot op de dag van heden het
belangwekkendste van Frankrijk.

Numérotés
Van de uitgever naar het boek, haar uitdossing, op zijn Frans de reliure, de typografie
en de collection (reeks). Franse boekenreeksen hebben in de meeste gevallen een
standaardtypografie die nooit overdadig is en meestal klassiek. Wat betreft papier
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vertonen de Franse uitgevers een fantastische neiging tot diversiteit. Geen boek zal
in Frankrijk verschijnen zonder de toevoeging ‘Il a été tiré de ce livre 50 exemplaires
sur vélin (japon, etc.) numérotés de 1 à 50 (de A à G, I à X,’ etc.). De boekband is
in Frankrijk meestal eenvoudig gehouden. Fransen laten gaarne boeken inbinden in
de kleur, het leer of het ontwerp dat zij voor hun eigen, particuliere bibliotheek
gekozen hebben. Dat Franse boekenvrienden heel ver, en heel experimenteel, willen
gaan bewijst onder andere de catalogus van een expositie in de Bibliothèque Nationale
(1965: Exposition de la Société de La Reliure Originale).
Fransen zijn gek op lederen, zijden en geborduurde banden. Dat heeft Franse
uitgevers er tot op heden grotendeels van afgehouden harde of uitbundig versierde
boeken in de handel te brengen. Een uitzondering daarop vormen de pocket-reeksen
(Livre de poche is in Frankrijk een handelsmerk zoals bij ons Omo of Persil; daarom
noemt de Union générale d'éditions bij voorbeeld zijn pocketboeken geen ‘livre de
poche’ maar ‘10/18’; deze getallen staan voor het formaat, waarbij opgemerkt dient
te worden dat de tien centimeters er bijna elf zijn geworden) die een als definitief
bedoeld omslagontwerp hebben. Franse pockets worden algemeen beschouwd als
zeer slecht ontworpen. De omslagen zijn lelijk, het papier is zeer slecht en de golvende
rug een veel gehoorde klacht. Een uitzondering was de bij linkse mensen jarenlang
geliefde pocketreeks van Maspéro; de design hiervan was echter een schaamteloze
Suhrkamp-(Fleckhaus-)kopie.
Waarom zoveel aandacht geschonken aan het uiterlijk van het Franse boek? Dat
komt in de eerste plaats door de Fransen zelf die de ‘édition de luxe’, ‘édition de
prestige’ et cetera hebben verzonnen. Ze hebben zelfs een boekenreeks, niet gehinderd
door enige bescheidenheid, genoemd naar de Plejaden, de zeven dochters van Atlas,
de drager van het hemelgewelf. Hierbij moet aangetekend worden dat de Pléiade ook
een Franse, zestiende-eeuwse dichtschool was. Gallimards Bibliothèque de la Pléiade
is de
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mooiste klassiekenbibliotheek die er op de wereld verschijnt. Gedrukt op bijbelpapier,
gezet in de schitterende, haarscherpe Garamondletter (met ligamenten, waardoor de
drukletter vaak de charme van een gecalligrafeerde schrijfletter krijgt) en gebonden
in Australisch of Nieuwzeelands schapenleer. Uitgeverij Gallimard houdt niet op de
lof van deze, inderdaad wonderschone, reeks te zingen. Fondsbrochure 77, 1983:
‘La Pléiade: une prestigieuse collection qui vous permet d'avoir chez vous, dans un
encombrement réduit, l'équivalent d'une bibliothèque complète.’ En daar is geen
woord gelogen aan! Teksteditorisch, typografisch, wetenschappelijk, boekbindkundig
en qua gebruikswaarde zijn de Pléiades nauwelijks overtroffen in de geschiedenis
van het ‘gewone’ handels-c.q. gebruiksboek.
Tot nu toe zijn er meer dan driehonderd Pléiades verschenen. De klassieke,
religieuze vertalingen (bijbel, koran) zijn gestoken in grijs leder, de Griekse en
Latijnse klassieken in groen, de negentiende eeuw in smaragdgroen, enzovoorts.
Pléiade is onder andere de voornaamste fakkeldrager van de Franse negentiende
eeuw. Sedert 1931 - toen het eerste deel verscheen - kan de Franse literaire wereld
beschikken over standaardedities van Baudelaire, Rimbaud, Balzac, Stendhal, Nerval,
en vele anderen. De Correspondance van Flaubert (twee delen verschenen), de
brieven van Baudelaire (twee delen), die van Stendhal (drie delen) maar ook de
werken van Proust (drie dundrukdelen), die van Mallarmé, Lautréamont, Apollinaire
en Verlaine - dat alles, en nog veel meer, is beschikbaar in edities waar de waarachtige
letterenvriend steeds en opnieuw naar grijpt.
Wat voor Hollandse begrippen onmogelijk is (na eeuwen nog steeds niet één
semi-wetenschappelijke P.C. Hooft-uitgave), gebeurde in Frankrijk: de eerste
Pléiade-Rimbaud verscheen in 1946, deze werd regelmatig bijgewerkt, in 1963
verscheen een geheel nieuwe editie (923 pagina's) en in 1979 weer een ‘nouvelle
édition’, inmiddels uitgegroeid tot 1249 bladzijden.
Pléiades zijn duur. Maar wat is duur (tot 170 gulden in vaderlandse valuta) als het
een boek betreft dat een bladspiegel heeft om te zoenen, open blijft liggen tijdens de
lectuur, noten en een wetenschappelijk apparaat heeft zonder enige weerga en de
aangename geur van het mooie boek en het zachte leder? Tien meter Pléiadeboeken
is er tot nu toe verschenen, waaronder ook de ‘Série Historique’. In deze serie het
meest uitputtende, verkrijgbare naslagwerk omtrent de Franse letterkunde Littératures
françaises, connexes et marginales. Monsieur Pléiade is te bescheiden in zijn laatste
folder: hij geeft het boek 1218 bladzijden mee; mijn editie uit 1967 telt er 2058. Wie
meer over de Franse literatuur wil weten dan in dit volumineuze boek te vinden valt,
heeft slechts één andere keus: Dictionnaire des Lettres Françaises (verschenen bij
Arthème Fayard, in vele delen).

Gide
Ik zou eindeloos-lang kunnen verwijlen bij Pléiade. Daarmee zou ik Editions
Gallimard onrecht aandoen. Gallimard is immers ook de uitgever van de series ‘Le
manteau d 'arlequin’ (toneel), ‘Leurs figures’ (biografie), ‘Problèmes et documents’,
‘Revues’ (La Nouvelle Revue Française, NRF), voortdurende ‘Hors séries’ en de
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pocketreeks Folio (‘collections au format de poche’) en nog veel meer. En, niet te
vergeten, dat zachtgeel-rode meesterwerk van typografie de Collection Blanche.
Gide, die samen met Jean Schlumberger en Gaston Gallimard aan de basis stond
van de NRF (vanaf 1909 verschijnt dit geweten van Frankrijk in tijdschriftvorm)
schrijft in zijn dagboek (Ed. Pléiade, herdruk 1970) onder ‘1911, Neuf jours à Bruges’:
‘Bij drukkerij Verbeke om de proeven van l 'Otage, van la Mère et l'Enfant, Isabelle,
Corydon en het juninummer van het tijdschrift (NRF) te corrigeren.’ L. Morino
bevestigt in zijn La Nouvelle Revue Française dans l'histoire des lettres (Parijs 1939)
dit verhaal over de eerste Collection Blanche-boeken maar vergeet Gides eigen
Corydon. Voorts is er nog niet sprake van de witte, naar zachtgele-crème neigende
omslagkleur. ‘La couverture était de papier bleu,’ schrijft Morino. Later zou het
ijzersterke ontwerp pas ontstaan. Gallimard zorgde voor het geld, Gide deed als
hoofdzaak de literaire redactie en Schlumberger zou, naar verluidt, het NRF-initiaal
hebben getekend zoals dat nog steeds op alle Gallimard-boeken, behalve op Folio,
voorkomt. Wie nu precies de band van de Collection Blanche en de Pléiade-reeks
heeft ontworpen heb ik tot nu toe, ondanks gedurige navraag, niet kunnen achterhalen.
Gaston Gallimard is gedurende meer dan een halve eeuw de ziel geweest van een
fonds dat uitblinkt door eruditie, veelzijdigheid, ruimdenkendheid en politieke
vrijbuiterij. Slechts van 1940 tot 1943 was uitgeverij Gallimard en de NRF in handen
van het eng-denkend geteisem. De NRF werd toen geleid door Drieu la Rochelle.
Pas in 1953 zou het blad opnieuw verschijnen als Nouvelle Nouvelle Revue Française,
zes jaar later nam het weer zijn oude naam aan. Het is onmiskenbaar een feit dat de
NRF een experimenteel laboratorium was voor uitgeverij Gallimard. Honderden,
wellicht duizenden voorpublikaties in de NRF kwamen later terecht als boek bij
Gallimard.
Gaston Gallimard heeft zijn bedrijf op een niveau gebracht dat slechts weinige
Europese uitgevers kennen: in zijn fonds speelde zich de nieuwe wijsbegeerte af
(Sartre, Camus), nieuwe visies op het uitgeven van teksten (Pléiade en niet te vergeten
de vanaf 1959 in de Collection Blanche verschijnende Stéphane Mallarmé,
Correspondance, gevorderd tot het achtste deel), bijna het gehele Rimbaud-onderzoek
en de tekstuitgave, de moderne roman en het leeuwedeel van de uitgave van pockets.

Folio
Tot zo'n tien jaar geleden werkte Gallimard samen in de Franse pocket-combine
Livre de Poche. Onder deze noemer brachten een aantal Franse uitgevers hun pockets
uit met op de titelpagina hun eigen imprint. Gallimard stapte daar na enkele conflicten
uit en begon met enkele andere uitgevers Folio. De immense reeks telt alleen al 111
klassieke auteurs (vertaald of Franstalig), verdeeld over 270 bandjes. Daarbij komen
uiteraard ook nog eens de honderden nieuwe Franse schrijvers en vertalingen.
Om een idee te krijgen van de veelzijdigheid van Gallimard-NRF (zoals de
uitgeverij volledig heet) is het aardig eens het Bulletin de commande exportations,
extrait du catalogue général (oktober 1983) te bestuderen. Er zijn meer dan
tienduizend boeken leverbaar. Iedere maand komen daar tientallen boeken bij. Indien
men dat wenst is de uitgeverij gaarne bereid het acht keer per jaar verschijnende
Bulletin te doen toekomen aan de belangstellende. Onafzienbaar en als lezer volstrekt
niet bij te houden is de voortdurende, steeds superieure stroom boeken die Gallimard
de wereld inzendt.
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Nog steeds in de geest van de heren van het eerste uur: Gaillimard, Gide, Riviére,
Schlumberger et cetera. Men kon Gallimard en Gide geen durf ontzeggen in de vroege
jaren van de uitgeverij en de directie op dit moment ook niet. Gaf men al heel vroeg
Gides duidelijk homoseksuele Corydon uit, edities en studies die weinig profijt
beloven is men tot op heden blijven uitgeven: de mammoet-bibliografie van Etiemble
omtrent Rimbaud, Sartres ontoegankelijke wijsgerige werken en zijn (onvoltooide)
driedelige Flaubert-studie, een nieuwe, peperdure Pléiade-Balzac, twaalf delen,
tezamen 2500 francs, enzovoorts. En toch gaat ook aan Gallimard de crisis niet
voorbij. Zag Garnier Frères zich reeds genoodzaakt de tot meer dan een meter
uitgedijde George Sand-Correspondance te staken en vervolgens een beroep te doen
op particulier initiatief, de Pléiades verschijnen de laatste jaren trager en trager. De
uitgeverij heeft de afgelopen tijd in persberichten er openlijk kennis van gegeven dat
de reeks nauwelijks meer te financieren valt. ‘Bij drie Pléiades, één Album cadeau.’
Dat is vele jaren een verkooptrekker geweest. Nu kan men de Albums ook los kopen.
Het zijn de plaatjesboeken van de Franse letterkunde. In hetzelfde formaat als de
gewone Pléiades: 11 bij 17,5 centimeter. De Albums zijn wondermooi ontworpen
en beletterd (door Massis) maar vertonen de ellende dat door hun kleine formaat de
prentjes dikwijls niet groter zijn dan een postzegel. Desalniettemin zijn sommige
Albums, die niet herdrukt worden, gezochte bandjes (Zola, Baudelaire en Rimbaud
worden herhaaldelijk zelfs geveild).
Een eigenaardigheid onder de oude heer Gallimard was reeds dat boeken pas een
paar weken van tevoren werden aangekondigd. Soms kon het verschijnen dan nog
wel eens een paar jaar duren. Wat staat de Gallimard-vriend, die zich dus op niets
verheugt, in de eerst maanden van 1984 te wachten? Het negentiende deel van de
verzamelde Artaud, twee delen Foucault, de gereviseerde Pléiade van Cardinal de
Retz' oeuvre, enige tientallen vertalingen en de NRF nummer 373. De oude heer
Gallimard kan trots zijn. Zijn opvolgers zijn nog steeds even belezen en chic als hij
zelf was. Het Gallimard-fonds zou het verdienen door iedere lettervriend integraal
te worden aangeschaft. Ik ken niemand die dat doet maar tenminste wèl twee mensen
die alle Pléiades bezitten (dus ook Histoire des Techniques, 1696 bladzijden) en
daarmee meer dan tien meter boekenschoonheid in de kast hebben staan. Hoe in deze
reeks de enigszins triviale Jean Giono - deel VI zojuist verschenen - terechtgekomen
is, begrijpt niemand. Want wie het in Frankrijk tot een Pléiade-bandje brengt, die zit
zonder twijfel naast God in het literaire paradijs.
■
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J.H. Leopold
Vervolg van pagina 5
den. Een deel van ons denken denkt ons tot verschijnselen; het doet ons beseffen dat
denken zélf een onwillekeurig proces is waarvan begin of einde niet beheersbaar
zijn, en dat dat wat wij ‘emoties’ noemen bewegingen zijn die ergens anders beginnen
dan waar ze ‘ervaring’ heten. Dat deel van ons denken maakt ons willozer, en
willekeuriger, dan we ons in de strijd om het dagelijks bestaan kunnen veroorloven
te zijn. De grootste gedichten van Leopold verscherpen het door iedereen vroeg of
laat te onderkennen ervaringsfeit dat wat zich in het bewustzijn afspeelt van alles
nog het meest op wolkvorming lijkt.
Er moet een orde zijn, een samenhang, een verband, een vorm, een reeks, een
symbool, en vooral: een begin - dat zegt ons het andere deel van ons denken. Leopolds
poëzie wil wel degelijk het Ene, het Beginsel; maar zij roept, als geen ander, de
onwillekeurigheid op. Er is van dit werk gezegd ‘dat het bijna gedoemd lijkt om niet
meer te ontroeren’. Het is niet overdreven om te zeggen dat Leopold zich zelf weg
heeft proberen te denken, in het verlangen, hoe eenzaam ook, eens te kunnen hangen
in de symbolen. Het moge niet ontroeren, maar het verlangen, waarvan zulke poëzie
de verbeelding kan zijn, is aangrijpend.
In het eerste deel van de nieuwe Leopoldeditie, bestaande uit een tekstuitgave en
een apparaat, verzorgd door A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet, staan de tijdens
het leven van de dichter gepubliceerde verzen, enkele aangevuld met drastische
varianten. Het apparaat dient een wetenschappelijk, Neerlandistiek doel, en biedt
leken die met interpretatieproblemen kampen weinig soelaas. Het bevat een, voor
gespecialiseerder lezers, interessante beschrijving van de publicatiegeschiedenis, en
vooral een uitgebreide bibliografie van de secundaire literatuur. De Leopold-vorsing
heeft sinds enkele jaren een hoge vlucht genomen; baanbrekend en spannend is
Sötemanns Op het voetspoor van de dichter (1980), misschien wel de meest
uitputtende reconstructie van hoe een dichter tot een gedicht komt die ooit geschreven
is.
Spannend, ook voor de niet-gespecialiseerde liefhebber, zal de editie overigens
pas worden wanneer de delen met de niet-gepubliceerde, onvoltooide verzen
verschijnen. Dan zal een aantal gedichten die wij tot dusverre als één geheel hebben
beschouwd uiteen blijken te vallen in nog meer aantallen flarden afzonderlijk. Want
de Van Eyck-editie, de enige ‘complete’ tot dusverre, waar iedere Leopoldlezer zo
aan verknocht is, zal de toets van de recente onderzoekingen niet doorstaan. Tot het
zo ver is kan ik niemand overigens afraden om deze (niet lang geleden heruitgegeven
door Van Oorschot) Verzamelde Gedichten te kopen.
■
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De ene barbaar na de andere
Het werk van de Booker Prize-winnaar J.M. Coetzee
Dusklands, f 15,50; In the Heart of the Country, f 13,65; Waiting for the
Barbarians, f 15,15 door J.M. Coetzee Uitgever: Penguin pockets Life &
Times of Michael K door J.M. Coetzee Uitgever: Viking, f 43,15 Importeur:
Nilsson & Lamm
Aad Nuis
Waar onderdrukking heerst, wordt iedereen erdoor getekend: onderdrukkers zowel
als onderdrukten, en ook degenen die zich verzetten tegen de rol die hen door het
systeem wordt opgelegd. In het land van de apartheid is daarom een vraag van belang
die het eigenlijk niet zou moeten zijn, de vraag of een schrijver zwart is of blank.
Het werk van een blanke Zuidafrikaanse schrijver kan een afwijzing van de apartheid
inhouden die niet minder fel en diep is dan die van een zwarte landgenoot, maar hun
beider verbeelding wortelt in een ander deel van een diep gespleten maatschappelijke
werkelijkheid, en als hun werk authentiek is, zal dat eraan te merken zijn. De kracht
van de blanke literatuur van Zuid-Afrika, in haar meest kritische vertegenwoordigers,
ligt niet zozeer in de directe beschrijving van het lot van de verdrukten - een zwarte
bewoner van Soweto kan dat allicht beter - maar eerder in het verbeelden van de
misvormingen die het systeem aanricht in de geest van de onderdrukker.
J.M. Coetzee is een blanke schrijver, en een directe afstammeling van vele
generaties Boeren. De eerste Coetzee arriveerde meer dan vier eeuwen geleden uit
Holland aan de Kaap, diens kleinzoon ontdekte in 1760 de Oranjerivier, die
tegenwoordig de grens vormt met Namibië. De schrijver werd in Kaapstad geboren
in 1940. Hij is dus een generatiegenoot van de Sestigers, de stormachtige Afrikaner
schrijversgroep die politiek en literair zoveel stof deed opwaaien, en waarvan
Breytenbach en Brink internationaal bekend zijn geworden. Maar hoewel zijn werk
door teneur en allure zeker met dat van de Sestigers vergeleken kan worden, hoort
hij er niet echt bij.

J.M. Coetzee (Foto ANP)

In de eerste plaats schrijft hij uitsluitend in het Engels, de taal die hij ook doceert
aan de universiteit van Kaapstad. Wel kent hij Afrikaans en vertoont hij de
veeltaligheid die je vaak bij Afrikaners ziet; zo heeft hij een Engelse vertaling van
Emants' Een nagelaten bekentenis op zijn naam staan. Ook begon hij te laat met
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schrijven om nog met de jaren zestig in verband gebracht te kunnen worden. Toen
Brink en Breytenbach hun eerste boeken publiceerden, was hij in de Verenigde
Staten, eerst als student, later als docent. Pas in het begin van de jaren zeventig kwam
hij terug; zijn eerste boek verscheen in 1974, een jaar voor de arrestatie en
veroordeling van Breytenbach. Bovendien bevestigen de schaarse berichten over
Coetzee de indruk die al door zijn boeken gevestigd wordt: dat hij een eenzelvig man
is, die zich zoveel mogelijk verre houdt van alle literair en politiek gewoel.
Internationaal is zijn faam van recente datum. Zijn debuut Dusklands drong
aanvankelijk nauwelijks tot de wereld buiten Zuid-Afrika door. Zijn tweede boek,
In the Heart of the Country van 1977, werd weliswaar in zijn eigen land bekroond
en ook in Engeland uitgebracht, maar een doorslaand succes was het niet. Dat was
wel het geval met zijn derde, Waiting for the Barbarians uit 1980, dat in 1982 ook
tot Amerika doordrong. Die roman werd door de kritiek zeer geprezen, met als gevolg
dat niet alleen dit boek, maar ook de twee eerdere alsnog als paperback verschenen.
Nu zijn nieuwste boek, Life & Times of Michael K, bovendien de belangrijke Booker
Prize heeft gekregen, lijkt de doorbraak compleet. In de hele Engelssprekende wereld
is Coetzee een bekend auteur geworden, zo een naar wiens volgende boek allerwegen
met warme belangstelling wordt uitgezien. Ook in Nederland beginnen de vertalingen
te verschijnen. Een goede reden om niet alleen over zijn laatste, bekroonde boek
verslag uit te brengen, maar aandacht te besteden aan alle vier de - overigens weinig
omvangrijke - boeken waaruit zijn literaire werk tot dusver bestaat.

Hoogmoed
Dusklands bestaat uit twee lange verhalen, verschillend naar tijd en plaats van
handeling maar verbonden door hun thema. Het eerste moet een neerslag zijn van
het verblijf van de auteur in Amerika, want het gaat over de invloed van de
Viëtnamoorlog, die toen in volle gang was. Een jonge Amerikaanse specialist in een
tak van psychologische oorlogvoering die mythografie wordt genoemd, is bezig gek
te worden als gevolg van zijn intense, ofschoon zeer abstracte bemoeienis met die
oorlog. In het tweede verhaal gaat het om de voorvader Coetzee die als eerste de
Oranjerivier overtrok in de achttiende eeuw. Hij wordt daar als hij ziek wordt
weliswaar gered en heel menselijk behandeld door de plaatselijke bewoners, maar
niet bejegend met het hem in eigen ogen toekomende grenzeloze respect, hetgeen
tot bloedige wraak leidt. In beide gevallen gaat het om vertegenwoordigers van een
barbaarse beschaving, die in hun hoogmoed de grenzen van de elementaire
menselijkheid op gruwelijke wijze overschrijden.
Dat is niet de enige overeenkomst tussen beide verhalen. De jonge Amerikaan is
op zijn wetenschappelijk instituut aan een studie bezig waarin hij de mythe van het
Viëtnamese verzet herleidt tot het Freudiaanse patroon van de zoons die als
broederbond opstaan tegen de overheersende vader. Zijn ‘oplossing’ is vereenzelviging
met de wrekende, allesverslindende vader, wat uitloopt op een pleidooi voor naakte
terreur. In zijn persoonlijk leven komt het ondertussen tot een crisis, waarin hij in
overspannen staat bijna zijn eigen zoontje doodsteekt. Ook de patriarchale voortrekker
uit het tweede verhaal is een wrekende vader in de manier waarop hij zijn
Hottentotslaven, die hem in de steek hebben gelaten en bij de vrije stam zijn
achtergebleven, bij zijn terugkeer genadeloos ombrengt. De scène waarin die moord
wordt beschreven, deed me overigens weer sterk denken aan ooggetuigenverslagen
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uit de Viëtnamoorlog, zodat de kring rond is. Verschillende kleine trekjes versterken
het beeld van de verpletterende vader. Zo wordt het tweede verhaal voorgesteld als
een relaas van voorvader Coetzee zelf, uitgegeven en van een inleiding voorzien
door vader Coetzee, terwijl de auteur geen andere rol krijgt toebedeeld dan die van
vertaler! Achteraf wordt zo duidelijk dat de directe chef van de jonge geleerde in het
eerste verhaal, eveneens een geduchte vaderfiguur, niet toevallig ook al Coetzee heet.
Het klopt zelfs zo fraai dat het al te nadrukkelijk wordt. Al die hints over vaders
wekken de indruk dat het om een puzzel gaat, met een simpele stelling als oplossing,
en daar is vooral het tweede verhaal eigenlijk te goed voor. Achteraf gezien zitten
er in het portret van de oude voortrekker al veel elementen die in later werk beter
worden uitgewerkt: niet alleen de paradox van de wezenlijk beschaafde barbaren
versus de barbaarse beschaving, maar ook bij voorbeeld de voor
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Coetzee wezenlijke problematiek van de zuigkracht van de eenzaamheid.
Voor de vorm van deze verhalen maakt Coetzee spaarzaam gebruik van
onconventionele technieken, die in de Europese literaturen langzamerhand
gemeengoed zijn, maar in de Angelsaksische vrijwel alleen voorkomen bij een paar
jongere Amerikanen als Pynchon. Zo laat hij, als de laatste knecht van de
ontdekkingsreiziger het verhaal uitgeschreven moet worden, die knecht op twee
manieren achter elkaar sterven zonder een keus te maken. Het effect van zo iets is
dubbel: de lezer gaat twijfelen aan de betrouwbaarheid van de verteller, en bovendien
wordt achter die verteller de manipulerende auteur zichtbaar. In zijn tweede boek
maakt Coetzee een veel ingrijpender gebruik van zulke middelen.

Marionet
In the Heart of the Country is het verhaal van een oude ongetrouwde dochter die met
haar alweer verpletterend dominerende vader, een weduwnaar, op een uitzonderlijk
afgelegen boerderij leeft. Als de vader een verhouding begint met de jonge vrouw
van zijn meesterknecht, schiet de dochter hem dood. Ze blijft achter met het echtpaar
dat getuige is geweest van haar daad, en dat haar eerst de macht uit handen neemt
en vervolgens alleen achterlaat. Zo samengevat lijkt het een sensationeel verhaal,
dat bovendien de kern van de apartheid raakt. In werkelijkheid is het een studie in
eenzaamheid, waarin alle uitwendige omstandigheden steeds onwezenlijker worden.
In de eerste bladzijden krijgt het fictieve karakter zoveel nadruk dat we de auteur
als het ware in de huid van zijn vertellende heldin zien kruipen, zoals wanneer ze
vertelt over haar dromen van gefrustreerde begeerte ‘die zij gelukkig niet in staat is
te interpreteren’. Met zo'n opmerking valt ze opzettelijk uit haar rol, en wordt de
stem van de auteur in de hare hoorbaar. Voor het eigenlijke verhaal begint, is er
bovendien een variant waarin de vader hertrouwt en samen met zijn tweede vrouw
door de dochter wordt afgemaakt. Ook later komen op kleinere schaal dergelijke
varianten voor. Speelt alles zich misschien in het brein van een geschift oud meisje
af? Of van een jonge vrouw die vreest een gekke oude heks te worden? In een
portretstudie van een geval van volstrekte vereenzaming zijn zulke onzekerheden
functioneel, dat wel, en bovendien is het boek bij vlagen prachtig en indringend
geschreven. Maar doordat de heldin zo nadrukkelijk een marionet van de auteur is,
dreigt de roman al te literair te worden: een zeer vernuftig solipsistisch essay onder
de dekmantel van een verhaal over een beklemmende sociale en psychologische
werkelijkheid.
In Waiting for the Barbarians, in mijn ogen Coetzee's veruit beste boek tot dusver,
is ineens geen sprake meer van de in eigen staart bijtende problematiek van de
moderne experimentele roman. De verhaalvorm is conventioneel, al wordt er wel op
een andere manier van de werkelijkheid afstand genomen. De geschiedenis speelt
zich namelijk af in een grensstadje van een fictief wereldrijk in een onbepaalbare
tijd; de techniek is er ongeveer op het peil van Rome of het oude China, al is er sprake
van simpele vuurwapens en ook van zonnebrillen, een nieuwtje dat alleen bij leden
van de geheime politie voorkomt.
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Nieuwe barbaar
De titel is een toespeling op het bekende gedicht van Kaváfis, en net als in dat gedicht
laten de barbaren, wier komst met zoveel vrees en onbewuste hoop tegemoet wordt
gezien, aan het eind van het boek nog steeds op zich wachten. Hoofdpersoon - elk
boek van Coetzee behelst de confrontatie van één hoofdpersoon met één basissituatie
- is een oude patriciër die al dertig jaar als magistraat op zijn gemak de grenspost
bestuurt. Hij zorgt dat de barbaren in hun eigen gebied met rust gelaten worden, en
zij laten hem met rust, zodat hij alle tijd heeft voor zijn beschaafde en geleerde
hobby's, van archeologie tot de meisjes uit de keuken.
Vanuit de hoofdstad krijgt hij echter bezoek van een hoge politieman (met diens
zonnebril opent het boek) die beweert dat er acuut gevaar dreigt. Deze man ontpopt
zich als de nieuwe barbaar, een veel grotere bedreiging voor de beschaving en zeker
voor de menselijkheid dan de oude barbaren ooit kunnen zijn. Hij begint meteen met
het verhoren en martelen van toevallige gevangenen.
In plaats van de andere kant op te kijken, zoals van hem verwacht wordt, bemoeit
de oude magistraat zich ermee. Hij neemt een gemarteld barbarenmeisje in
bescherming en komt later in het openbaar op tegen de onwaardige manier waarop
een aantal krijgsgevangen wordt geëxecuteerd. Als gevolg daarvan wordt hij niet tot
martelaar gemaakt - daar is de politie te slim voor - maar wel tot het uiterste vernederd,
voor gek gezet en te schande gemaakt. Ondertussen is hij zich maar al te goed bewust
van de ontoereikendheid van zijn optreden, de onzuiverheid van zijn motieven en de
verwevenheid van zijn nobele opvattingen met de smerige onderkant van het systeem
die nu boven is gekomen.
In Waiting for the Barbarians zijn de schrijverskwaliteiten van Coetzee
samengekomen in een indrukwekkende harmonie. Zijn fraaie stijl, rijk aan ongewone
woorden, zich soms bijna verliezend in bespiegelingen en dan weer vol samengepakte
beeldende kracht, komt goed tot zijn recht in de mond van de gecultiveerde edelman
die de verteller is. Meer dan bij de hoofdfiguren in de andere boeken is er een zekere
overeenkomst tussen de positie van deze liberale magistraat en die van de schrijver
zelf. Dat zal er zeker toe hebben bijgedragen dat het personage zo rijk is geworden:
niet alleen symbool van een houding in de tijd, maar ook een overtuigend particulier
met particuliere besognes. Als kritiek op de toestand in Zuid-Afrika is het boek
omzichtig, maar authentiek. De kracht ervan is dat juist het weldenkende deel van
de heersende groep, waartoe de auteur zelf behoort, in de onbarmhartige schijnwerper
van de verbeelding wordt gezet. Dat Zuid-Afrika niet bij de naam wordt genoemd,
is enerzijds een kwestie van zelfbescherming, maar het heeft ook een positieve kant:
de strekking wordt er terecht ruimer door.

Eeuwige tuinman
In Life & Times of Michael zijn we weer in een zeer herkenbaar Zuid-Afrika, zij het
in een wellicht nabije toekomst. Er heerst burgeroorlog, met avondklok, konvooien,
kampen, guerrilla's en sabotage. Zo iets als Rhodesië toen het nog geen Zimbabwe
was, of Vietnam of Midden-Amerika. Het feit dat van niemand in het boek
uitdrukkelijk de huidskleur wordt vermeld, maakt ook hier zo'n vergelijking
makkelijker, en de strekking ruimer.
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De verwijzing in de titel is deze keer wel erg nadrukkelijk, al lijkt de hoofdpersoon
meer op de hongerkunstenaar dan op de hoofdpersoon van Kafka's Prozes. Michael
K is een weinig snuggere tuinman met een hazelip, die in de parken van Kaapstad
werkt. Als zijn zieke moeder naar haar geboortedorp in het binnenland wil, laadt de
held haar in een zelfgemaakt handkarretje en gaat op weg. Als de moeder sterft, blijft
hij alleen doorlopen. In zijn simpelheid rolt hij overal doorheen, ontsnapt uit een
werkkamp en begint - hij is de eeuwige tuinman - een clandestien
pompoenenkwekerijtje op een verlaten boerderij. Als hij ten slotte wordt opgepakt
en in Kaapstad opnieuw in een kamp gestopt is, is hij zo gewend aan zijn minimum
van leven van het meest karige voedsel dat hij de veel te rijke gevangeniskost niet
meer eten kan. Zijn verzet tegen gevangenschap is geen wilsdaad, maar instinct,
zoals bij een dier dat sterft als het gevangen wordt gehouden. Na de kampcommandant
en de kampdokter, beiden liberalen uit de school van de magistraat uit het vorige
boek, tot lering te hebben gestrekt, ontsnapt hij nog eens en keert terug naar zijn
uitgangspunt. Een pakje met pompoenenzaadjes bewaakt hij als zijn grootste schat.
Met alle waardering voor dit nieuwe boek vind ik het minder gaaf en overtuigend
dan Waiting for the Barbarians. De gestalte van de eeuwige tuinman, onaantastbaar
voor het oorlogsgewoel, is me wat al te symbolisch. Hoewel het boek niet in de
ik-vorm staat, werkt de beperkte geestelijke horizon van de hoofdpersoon als een
belemmering. Michael is trouwens het ene moment veel intelligenter dan het andere,
zonder dat de auteur dat helemaal in de hand lijkt te hebben. Maar het voornaamste
bezwaar is toch dat de hoofdpersoon in bijna alle opzichten zo ver van de schrijver
afstaat dat het boek gekunsteld wordt. Het mist de onmiddellijk herkenbare
authenticiteit van Waiting for the Barbarians. Enerzijds lijkt het of de zachtmoedige
eenzaat de mensheid ten voorbeeld wordt gesteld, anderzijds blijft hij een curieus
geval. Als uitspraak over de maatschappelijke werkelijkheid en de menselijke staat
houdt het boek voor mij iets onduidelijks, wat bij het vorige boek met alle subtiliteit
daarvan niet zo was. Overigens is ook dit boek fascinerend geschreven, en er staan
passages in die al het voorgaande werk van Coetzee overtreffen in beeldende kracht.
Misschien is de hang naar het eenzelvig wieden van een eigen tuintje, ver van elk
mensengewoel, wel de diepste drijfveer van Coetzee als schrijver. Was hij een
Nederlander, hij zou zich in ons literair klimaat waarschijnlijk uitstekend thuisvoelen,
en prachtige boeken schrijven zonder een woord over politiek erin. In Zuid-Afrika
komt hij onder de politiek niet uit - en juist door die ellendige druk is hij in zijn beste
werk een groot schrijver geworden.
■
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Afstandsbediening
Wibo, Rein en Lucie
Nico Scheepmaker
Zaterdagavond 7 januari werd ik opgebeld door Wibo van de Linde. Dat was me bij
mijn weten nog nooit eerder gebeurd, maar ik liet natuurlijk niet merken hoe verguld
ik was. Hij wilde mij opmerkzaam maken op een film die hij die avond in Tros Aktua
uitzond over een geval van euthanasie. In vage termen omschreef hij waarover het
ging: een man en vrouw die besloten hadden euthanasie te plegen, de vrouw die als
eerste ging, de man die daarna door bleef leven en nog met de vriendin van zijn
vrouw trouwde. Er kunnen rare dingen gebeuren in het niemandsland van de
euthanasie, zei Wibo, en het zou plezierig zijn als iemand daar eens iets zinnigs over
schreef.
Ha, eindelijk waardering, dacht ik, en ik zei: je bent zeker bang dat iedereen
vanavond naar het zaalvoetbal op het andere net zit te kijken, want hoewel ik stellig
geloof in de innerlijke goedheid van de mens, is een gezond wantrouwen in andermans
drijfveren de motor waarop de journalistiek voortbeweegt. Ik keek dus naar het
zaalvoetbal en deed Wibo in de weckfles van de video, voor later. Want mijn
tv-column voor de GPD-kranten zou ik toch pas aan het einde van de week hoeven
te schrijven.
Zondagavond half tien werd ik opgebeld door de adjunct-hoofdredacteur van de
GPD, Rimmer Mulder, die mij vroeg of ik nog naar dat programma van Wibo had
gekeken. Hij kon zich namelijk voorstellen dat daar in de maandagkranten over
geschreven zou worden, en vroeg zich af of ik er toevallig al over geschreven had.
Ik bekende dat het nog in de weckfles zat, maar dat ik er nu meteen naar zou gaan
kijken. De kwestie was namelijk, zei Rimmer, dat hij zich afvroeg of je zoiets wel
doèn kon, wat Wibo had gedaan. Journalistiek gezien, menselijk gesproken, van een
ethisch standpunt bekeken. Hij was nog niet uitgesproken toen ik al op weg was naar
mijn video...
De volgende dag schreef ik in mijn dagelijkse column Trijfel in de GPD-bladen dat
ik Wibo's docudrama fascinerend had gevonden, en dat ik niet voor de volle honderd
procent zeker was of deze manier van berichtgeving kosjer was, maar dat ik het in
zijn geval net zo zou hebben gedaan. Het was geen normale Tros Aktua-reportage
geweest, maar een als column gemaakte documentaire, waarin Wibo, als vriend van
de Van Bemmelens, zijn persoonlijke ervaringen, twijfels en gewetensbezwaren had
verwerkt. De wijze waarop hij dat gedaan had was fragwürdig. Het was, hoe je het
ook wendde of keerde, halverwege toch uitgedraaid op een soort requisitoir over
Rein van Bemmelen, en je mag je afvragen of zo'n rechtsvoering zonder advocaten
en ook zonder de ‘verdachte’ (tussen aanhalingstekens, dat wel) en plein public
fatsoenlijk, wenselijk, kortom kosjer is. Ik heb me, voordat ik opschreef dat ik het
net zo zou hebben gedaan in zijn geval, dan ook wel degelijk enige minuten zitten
beraden over deze vraag. Ik zag de morele bezwaren die konden worden aangevoerd,
ik kon ze zelf stuk voor stuk beredeneren, maar uiteindelijk zeiden mijn instinct en
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mijn gevoel mij dat het, hoewel het op de rand van het toelaatbare en ontoelaatbare
was, toch mogelijk moest zijn zo'n geval op die manier op het scherm te brengen.
Later ben ik daar gedeeltelijk op teruggekomen, nadat ik van vrienden en
oud-leerlingen van Rein en Lucie van Bemmelen wat meer achtergronden had gehoord
over de curieuze, zeer liefdevolle maar vol rolpatronen zittende verhouding tussen
deze beide, merkwaardige mensen. Ik wijd daar nu en hier niet over uit, ik heb in
dat opzicht al een ‘redresserende’ Trijfel in de GPD-bladen geschreven, waarin
bepaalde merkwaardige handelingen en opmerkingen van Rein in Wibo's tv-column
in een ander licht gezien worden. Inmiddels heeft Sonja Barend ook al bijna een half
uur van haar programma aan Wibo's docudrama besteed, en omdat ik aanneem dat
elke rechtgeaarde Vrij Nederland-lezer naar Sonja's programma kijkt, hoef ik daar
geen ingedikt verslag meer van te maken. Ik zat er zelf in, om te vertellen waarom
ik vond dat zo'n programma op die manier gemaakt op de tv moest kunnen, en Jet
Kunkeler van De Tijd die het tegenovergestelde vond, vertolkte de tegenovergestelde
mening. Ik heb in die uitzending twee statements afgelegd die ik, op weg erheen
overigens tevoren in de auto zoniet bedacht dan toch geformuleerd had en graag nog
eens herhaal en vastleg:
1. Je moet jezelf als televisiemaker nooit afvragen ‘waarom wel?’, maar altijd
‘waarom niet?’
2. Als je al te prudent bent, houd je geen journalistiek meer over.
Tegen het einde van het programma, toen Sonja vroeg of men van oordeel was
dat de zaak van de euthanasie met Wibo's uitzending gediend was, schoot mij nog
een derde uitspraak te binnen, die echter door de onverbiddelijk opdoemende muziek
werd weggevaagd:
3. Misschien is niet de zaak van de euthanasie ermee gediend geweest, maar dan
toch wel de zaak van de televisie.
Wat 1. betreft: sinds ik vanaf 1960 beroepshalve televisie kijk, is het altijd mijn
mening geweest dat in principe ‘alles’ aanvaardbaar is om op tv getoond te worden:
van Beeldreligie via Hoepla tot en met de Centrumpartij. Daarna kun je het getoonde
dan altijd nog toejuichen of bestrijden, of erover bekvechten of je zo'n programma
nu uitgerekend op dat tijdstip of die dag moest uitzenden. Democratie is afhankelijk
van de informatie die in de maatschappij vrij circuleert, heeft Katherine Graham van
de Washington Post terecht gezegd.
Wat 2. betreft: Robert Scheer heeft gezegd (ik dank veel van mijn kennis aan The
Book of Quotes van Barbara Rowes) dat het ‘de taak van de journalist is zijn verhaal
rond te krijgen door in kantoren in te breken, mensen om te kopen en te verleiden,
door te liegen en al het overige te doen om door de paleiswacht heen te breken’.
Zover hou ik, deels ook uit luiheid, gêne en verlegenheid, niet willen gaan, maar
aan de andere kant geloof ik ook dat er geen onthullingsjournalistiek mogelijk is
zonder af en toe op andermans tenen of hart te gaan staan.
En wat 3. betreft: als zoveel mensen ‘ademloos’ of ‘gefascineerd’ naar Wibo van
de Lindes docudrama hebben zitten kijken is dat, los van alle ethische bedenkingen,
los ook van de vraag of het beoogde doel (de euthanasie opnieuw ‘bespreekbaar’ te
maken) bereikt is of met de haren erbij is gesleept, een grote verdienste op zichzelf.
‘Journalistiek is, evenmin als geschiedenis, een exacte wetenschap,’ heeft John
Gunther al gezegd, en er lijkt ook alle reden om Wibo's portret van Rein en Lucie
van Bemmelen en hun beweegredenen hier en daar te herzien, bij te schaven of in
een ander daglicht te plaatsen, maar wat blijft is toch een fascinerende tv-film. Het
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onderwerp is te belangrijk om het als een ‘Krimi’ te brengen, zei Jet Kunkeler. Maar
televisie is te belangrijk om het niet als een Krimi te brengen, zou ik daar, wat al te
radicaal en provocerend, tegenin kunnen brengen. Tegenover mevrouw Sybrandy en
de schrijver Rob Bakker gebruikte ik na afloop van Sonja op Dinsdagavond de
vergelijking gemaakt met de bestsellers Het Bjelkin manuscript en Het Rode Plein
van de uitgeweken Russen Topol en Neznansky. Zij goten allerlei feiten, kennis van
Sovjetrussische achtergronden in de vorm van thrillers, waardoor zij toch een
waarheidsgetrouw beeld schetsten van de Sovjetunie maar een veel groter publiek
bereikten dan wanneer zij dat in reportagevorm hadden gedaan. Maar daar zetten ze
dan niet het etiket ‘zo is het en niet anders’ op, riposteerde Rob Bakker toen ongeveer.
Het publiek weet dan dat het een gedocumenteerde thriller leest, en hoeft niet te
denken dat er van een feitelijk relaas sprake is. Dat was weer een punt voor Rob
Bakker (einduitslag onbekend).
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Hugh Jans
Keuze voor een Italiaans maal
Als onze eetlusten eens op een keer naar een andere keuken zwenken
dan de onze, is het goed om dat zo echt mogelijk te doen en zo min
mogelijk die andere keuken aan te passen aan de onze. In de ware
wijze te duiken waarop een Italiaans gerecht in elkaar zit bij voorbeeld,
om niet te ver van huis te dwalen. Hoe zou een Italiaan een bepaald
Italiaans gerecht bereiden en hoe zou hij het eten?
Zo'n culinaire ontdekkingstocht is dan ook goed om de aard van maal
en mens te leren kennen: ‘Zeg mij wat u eet en ik zal u zeggen wie u
bent’. Het is vanzelfsprekend ook nog goed voor de nodige variatie in
ons wekelijkse menu en kan, als het met aandacht en liefde gedaan
wordt, een interessant avontuur zijn en dat is dan ook weer
meegenomen.
Een Italiaans maal dus deze keer en wel meer gezocht in de keuken
van de noordelijke streken van dat land. We beginnen met een simpele
visterrien, die in de aardewerk kom waarin hij gemaakt is wordt
opgediend met wat sla en stokbrood. Daarna volgt een pastaschotel
of maak een keuze tussen de paté of de pasta als beiden u te veel lijken
om het maal te beginnen. Maak dan voor het hoofdgerecht een keuze
uit een van de kalfsvleesschotels.

Visterrien
3 koppen water
1 wortel, in blokjes
1 middelgrote ui, klein gesneden
1 boeket (6 takjes peterselie, 3 takjes tijm, 3 bladen salie, 1 laurierblad)
4½ ons snoekbaarsfilets
3 eetl. olijfolie
2 eetl. sinaasappelsap
2 eetl. gehakte afgegoten kappertjes
zout, peper & suiker

Vul een sauspan met het water, gesneden wortel en ui en het boeket. Breng het aan
de kook, draai het vuur dan lager en sudder 10 minuten. Leg de visfilets in deze
court-bouillon, draai het vuur uit, sluit de pan en laat het zo 10 minuten staan of tot
de vis makkelijk verschilfert met een vork. Verwijder het laurierblad. Schep vis en
groenten met een schuimspaan over in een blender en pureer het. Wrijf het daarna
door een fijne zeef. Werk genoeg olie, het sinaasappelsap en de gehakte kappertjes
erdoor tot het de juiste consistentie voor de paté heeft. Breng het op smaak met zout,
peper en een snuif suiker. Druk het aan en strijk het glad in een aardewerk kom en
laat het minstens 4 uur opstijven in de koelkast. Serveer de terrien in de kom, met
sla en stokbrood.
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Fettuccine met ham en kerrie
4 eetl. boter
½ eetl. geurige kerrie
2¼ ons dunne repen gekookte ham
zout & peper
1 kop slagroom

voor pasta:
8 liter water
2 eetl. zout
olijfolie
4½ ons lintmacaroni
½ eetl. notenolie
3½ eetl. boter
peper & instant bouillonpoeder

Smelt de boter in een sauspan en roer de kerrie erdoor. Voeg de ham toe en fruit het,
af en toe omscheppend, tot het goed doorgewarmd is. Kruid wat met zout en peper.
Kook de slagroom in een sauspannetje op klein vuur in tot er ¾ kop van over is
en hou het bij de hand. Breng het water voor de pasta aan de kook in een grote pan.
Voeg dan het zout toe en een scheut olie. Laat de lintmacaroni erin glijden, hou het
water net aan de kook, schep de macaroni af en toe los met een vork en kook het in
7-8 minuten bijtgaar. Laat de pasta in een vergiet uitlekken, besprenkeld met wat
notenolie en schud het om. Veeg de kookpan schoon en doe de macaroni weer terug.
Schep het ham-kerriemengsel erdoor, dan de boter in klontjes verdeeld. Breng het
op smaak met peper en instant bouillonpoeder, roer de ingekookte room erdoor en
dien het direct op.
Voor het volgende recept hebben we zoetzuur ingelegde paprika's en artisjokhartjes
nodig, die zijn in goed gesorteerde comestibleswinkel en Italiaanse speciaalzaken te
koop.

Gevulde kalfsoesters
8 kalfsoesters
zout & peper
4 eetl. dunne repen zoetzure rode paprika
1 kop gevierendeelde zoetzure artisjokharten
2½ eetl. gehakte ansjovisfilets op olie (Imperial)
bloem
1 ei, losgeklopt
geklaarde boter
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Leg de kalfsoesters tussen twee vellen transparant plastic en klop ze zachtjes uit.
Zout en peper ze licht. Meng paprikarepen en gesneden artisjokharten met de gehakte
ansjovisfilets. Verdeel het mengsel over 4 van de uitgeklopte oesters en laat rondom
een rand vrij. Dek ze af met de 4 andere oesters en druk de randen goed op elkaar
dicht om ze af te sluiten. Bestuif ze aan beide kanten licht met bloem, haal ze door
het losgeklopte ei en bak ze in een grote koekepan in een flinke laag (6 mm)
geklarifieerde boter aan beide kanten licht goudbruin. Geef er dunne frieten of wat
risotto bij.

Kalfsschnitzels met spirituele saus
8 dunne kalfsschnitzels
zout & peper
gedroogde basilicum
bloem
4 eetl. boter
2 eetl. olijfolie
2 eetl. grappa (Italiaanse brandewijn van druivendroesem)
1 eetl. cognac
1 eetl. droge vermouth
¾ kop slagroom of crème fraîche

Leg de schnitzels tussen twee vellen transparant plastic en klop ze voorzichtig uit.
Kruid ze met zout, peper en basilicum en bebloem ze licht.
Maar de boter en olijfolie goed heet in een grote koekepan en bak hierin de
schnitzels in 2-3 minuten aan elke kant goudbruin.
Giet de gewarmde grappa en cognac erover en steek het in brand. Schud de pan
heen en weer tot de vlammen gedoofd zijn. Doe de schnitzels over op een verwarmde
schaal. Roer de vermouth door de bakboter en dan de room en kook het al roerend
wat in tot de saus licht gebonden is en giet die over het vlees. Dien het direct op met
risotto en beboterde brocolirozetjes.
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Tering Stein
The continuing story
Kootje Daalman recapituleerde haar briljante, maar ietwat uit de hand gelopen
gedachtengang. Ze had een kind nodig. Zonder enige twijfel. Geen mooiere start viel
er voor haar zangcarrière te bedenken. Het zou zelfs de ruwste bonk, gewend om
met uitdrukkingsloze ogen naar de televisie te kijken, in een siroop-hypnose brengen.
De altijd sluimerende vlammen van de moordzucht achter het onverschillige uiterlijk
van het publiek zouden doven en plaats maken voor vertedering. Kootje zou zelfs
de meest verstokte haters van het betere levenslied het mechaniek in de benen kunnen
zingen waarmee ze naar de platenzaak zouden snellen. Mits ze een kind had, dus.
Dat was één. Het onderhavige kind zou ze halen bij haar bovenbuurvrouw. Dat was
twee. Ze zou er om vragen zoals je bij een ander een kopje suiker kwam lenen. Maar
dan begon de moeilijkheid. Het kind moest verminkt worden. Zou ze dat haar
bovenbuurvrouw van tevoren meedelen of gewoon, als alles eenmaal achter de rug
was, bij inlevering ‘sorry’ zeggen, erop bouwend dat het een moeder van zoveel
kinderen niet kon schelen als er eens eentje werd toegetakeld en al helemaal niet als
het in een kleine, maar onvergetelijke bijrol had mogen schitteren voor de televisie?
Zij - Kootje Daalman - zou daar geen moeite mee hebben als ze twaalf of vijftien
kinderen had. Maar je wist nooit. Mensen waren soms op zulke vreemde punten
overgevoelig. Dan reden ze schouderophalend een hele club fietsende natuurvrienden,
met botaniseertrommel en al, te pletter om vervolgens een halve dag bezig te zijn
met het spalken van een gebroken vogelpootje. Ze konden soms met hun gebit een
gewicht van duizend kilo optillen om daarna een tand te breken bij het eten van een
slagroomtaart. Stel dat haar bovenbuurvrouw de eigenaardige hebbelijkheid had dat
ze al haar vijftien kinderen, of twaalf, uit elkaar kon houden? Dat ze er niet één kon
missen zonder meteen in paniek te raken? In zo'n geval dééd het er niet eens meer
toe of Kootje er haar van tevoren van zou verwittigen of er haar eerst mee zou
confronteren als alles al achter de rug was. Problemen, problemen. En dat terwijl er
eigenlijk veel essentiëler vraagstukken aan de orde waren, zoals de kwestie van het
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onrecht dat tot de beschadiging van het schaap had geleid. Hoe kon ze zich om de
reactie van moeders van grote gezinnen bekommeren, als alles er alleen maar op
gericht behoorde te zijn hoe de Konsumentenman zou reageren? Dié moest in de
eerste plaats een smeuïg verhaal bij al die schrammen, littekens en open wonden
hebben, anders kon ze haar optreden wel vergeten. Dat moest het brandpunt zijn van
haar energie. Ze moest, wat dat betreft, meteen in het diepe springen. Ze kon, om
maar eens een voorbeeld te noemen, zeggen dat ze voor het kind een teddybeer had
gekocht die was ontploft. Ontploffende teddyberen waren, voor zover ze wist, bij de
Konsumentenman nog niet vertoond. Dodelijke conservenblikken, kloostertafels op
twee poten, jawel, maar geen uit elkaar knallende troeteldieren. ‘Niet elke beer is je
beste vriend,’ neuriede Kootje. Ze had de wijs al te pakken.
‘Wat zeg je?’ vroeg Bob.
‘O, niks. Ik ga even boven een kopje suiker lenen.’
(wordt vervolgd)
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Kennis & Vernuft
Bevat een wiskundeknobbel het mannelijk hormoon testosteron?
Rob Sijmons
Jongens doen het beter in het vak wiskunde dan meisjes. Naar aanleiding van een
vraag daarover van een lerarenopleiding hebben vier andragogen naar de oorzaken
gezocht. Via het blad van de Amsterdamse Wetenschapswinkel laten de
onderzoeksters weten ‘dat meisjes op een andere manier denken dan in het
wiskunde-onderwijs wordt gevraagd’. Wiskundige formules zeggen meisjes niets,
terwijl, zo lijkt het, jongens ze gemakkelijk en vanzelfsprekend hanteren. ‘Eigenlijk
is wiskunde een formele taal waar je van alles mee kunt doen,’ meldt onderzoekster
Renee Hablé. ‘Als jongens deze taal leren lijkt het wel of ze in de huid van de taal
kruipen.’
Het riekt allemaal erg naar een aangeboren verschil in wiskunde-talent, ook al
wordt de andragogische oplossing gezocht in wiskunde-onderwijs dat aansluit bij de
‘belevingswereld’ van meisjes. Is er zo'n aangeboren verschil? Wie denkt das Weib?
Wie de idealen van gelijkheid aanhangt, zal zo'n erfelijk onderscheid voorals nog
moeilijk te pruimen vinden. Helaas zijn er meer aanwijzingen voor. Dat betref een
verschil in hersenfunctie tussen de seksen en daarmee een mogelijke verklaring voor
het verschil in wiskundetalent. Centraal daarbij staat het werk van de Amerikaanse
neuroloog Norman Geschwindt, werkzaam op de Harvard Medical School. Zijn
theorie in korte stappen:
o Onze hersenen bestaan uit twee niet gelijkwaardige helften. Bij de meeste mensen
wordt onder meer de spraak gestuurd door de linkerhersenhelft, en ruimtelijke
activiteiten door de rechterhelft. Dit ‘normale’ type mens is rechtshandig. o Bij een
minderheid van de mensen heeft de rechter hersenhelft de linker overvleugeld wat
betreft taalvaardigheden. Dat leidt tot problemen bij het leren lezen en spreken,
vaardigheden die normaal onder de linkerhelft ressorteren. Deze ‘afwijkende’ groep
mensen omvat ‘de meeste zo niet alle linkshandigen’, zegt Geschwindt.
o Met deze groep is meer aan de hand. Naast de linkshandigheid en taalproblemen
als autisme, dyslexie en stotteren blijkt er ook veel migraine voor te komen. Verder
veel zogenaamde auto-immuunziekten (waarbij het lichaam het natuurlijk
afweermechanisme tegen ‘vreemde’ stoffen ook gebruikt tegen lichaamseigen stoffen).
Ook bepaalde talenten (muzikaliteit, kunstzinnigheid, wiskundig inzicht) zijn in deze
groep relatief oververtegenwoordigd. Dat komt dus allemaal door een overontwikkelde
rechter hersenhelft.
o Zo'n afwijkende ontwikkeling van de verhouding tussen de twee hersenhelften,
stelt Geschwindt, komt (mede) tot stand door blootstelling - al in de baarmoeder aan het mannelijke hormoon testosteron. Jongetjes zullen dan vaker die ‘afwijking’
hebben dan meisjes. Bij proefdieren is een dergelijke invloed van hormonen gevonden.
Mannen zijn inderdaad vaker linkshandig dan vrouwen.
Het is een cocktail van feiten en hypotheses. Geschwindt was dan ook niet verbaasd
dat collega's zijn ideeën nogal sceptisch begroetten. Toch kwam er onderzoek dat in
ieder geval enige vorm van toetsing betekende. Als de theorie klopt, dan moet er een
zeer uitgesproken groep zijn met een opvallende combinatie van eigenschappen:
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linkshandige mannen, die problemen hebben met lezen en spreken, relatief vaak
lijden aan auto-immuunziekten en migraine, maar daartegenover grote talenten wat
betreft kunst en wiskunde.
Wat betreft de wiskunde-aanleg bleek er al statistisch materiaal voorhanden,
vergaard voor een grootscheeps onderzoek naar ‘wiskundig vroegrijpe’ kinderen.
Onderzoekers Camilla Benbow en Julian Stanley analyseerden hun basis gegeven
opnieuw. Hun conclusie, gepubliceerd in Science:
- De kleine groep van mathematisch geniale kinderen bevat 13,4 keer zoveel
jongens als meisjes. Dat verschil is niet te verklaren uit een milieu-hypothese (meisjes
anders geconditioneerd ten opzichte van wiskunde, andere attitude).
- Twintig procent van deze wonderkinderen is linkshandig, meer dan twee keer
zoveel als ‘normaal’. - Zestig procent heeft afwijkingen aan het immuunsysteem,
dat is vijf keer zoveel als wat algemeen voorkomt. Meestal gaat het om allergieën
en asthma.
- Omdat Geschwindt ook nog een verband veronderstelt tussen bijziendheid en
intelligentie, hebben Benbow en Stanley ook dat onderzocht; zeventig procent van
de genietjes bleek deze oogkwaal te hebben.
‘Het is een grappig mechanisme,’ zegt Geschwindt. ‘Op het eerste gezicht ziet het
eruit alsof je bewust schade moet veroorzaken om talent te verkrijgen.’ Het is ook
‘een beetje een verraderlijk mechanisme. Als je het overdrijft, kom je in de
problemen.’ Je krijgt genieën of mensen met ernstige leerproblemen. Daarom, zo
verklaart de onderzoeker, blijkt de groep jongens die uitgesproken slecht in wiskunde
is, waarschijnlijk ook relatief groot (groter dan die van meisjes die slecht in wiskunde
zijn). Daarvoor zijn aanwijzingen.
Op deze onderzoekingen is uitgebreide methodologische kritiek mogelijk; zo kan
de test op wiskundig talent erg op jongens afgestemd zijn, wat de scores van meisjes
negatief beïnvloedt. Het verband tussen testosteron en de wiskundeknobbel is niet
onmogelijk, maar vooralsnog pure speculatie. En uitspraken over gemiddelden mogen
nooit vertaald worden naar het individu. Uit eigen ervaring weet ik dat
wiskunde-faculteiten niet voornamelijk bevolkt worden door stotterende, linkshandige,
bijziende, allergische mannen.
■
Bron: Science, 9 juli 1982, 2 en 23 december 1983.
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[Nummer 2 - 25 februari 1984]
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Vlaams Tijdschrift
Raster

Waarom is geschiedschrijving van de meest recente literatuur zo moeilijk? Dat is de
vraag die Ton Anbeek stelde op het literatuurcongres in Groningen eind vorig jaar.
In gewijzigde vorm staat het antwoord op die vraag nu in HOLLANDS
MAANDBLAD van januari. De vraag is al even interessant als het antwoord erop
dat luidt: ‘Omdat we ons niet in een situatie bevinden waarin een nieuwe generatie
zich duidelijk gemanifesteerd heeft en evenmin een pressiegroep van schrijvers en
critici er al in geslaagd is een hiërarchie binnen het literaire leven te fixeren.’
Inderdaad. En een van de aardigste dingen is dat er voortdurend verschuivingen in
die hiërarchie plaats vinden. Maar dat vindt Anbeek ook het aardige er aan. Verder
staat in HOLLANDS MAANDBLAD een intrigerend en wat de problematiek betreft
ingewikkeld verhaal van Vonne van der Meer. Wat doe je als je merkt dat je man
stiekem porno-blaadjes leest? Het einde van dat verhaal is even treurig als hoopvol.
Maarten 't Hart schreef in HOLLANDS MAANDBLAD het tweede deel van ‘De
helft van het leven’. Hierin laat hij nog eens weten hoe blij hij altijd was dat hij zich
op zijn onverwarmde kamer bij zijn tante terug kon trekken om niet aan het
studentenleven mee te hoeven doen. Van Frans Pointl staat er een verhaal over een
jongen die laat in het leven van zijn moeder geboren is. Wat een haiku en een tanka
is we ten we wel ongeveer. Maar Boudewijn Walraven vraagt nu in HOLLANDS
MAANDBLAD onze aandacht voor het korte Koreaanse gedicht dat Sijo heet. En
D. Kraaijpoel stelt onder de titel ‘Nieuw is op’ de kunstenaar van na 1930 gerust:
‘Hij hoeft niet meer koortsachtig naar een nieuw vormgevingsprincipe te zoeken.
Geen historische taak rust meer op zijn schouders. Hij kan doen waar hij plezier in
heeft.’ Alsof de kunstenaar van vóór 1930 dat niet ook kon. De redactie van het
winternummer 1983 van DE TWEEDE RONDE is lichtelijk geïrriteerd vanwege
vermeende luiheid van Nederlandse tijdschrift recensenten. In het voorwoord van
DE TWEEDE RONDE schrijft zij over de jonge schrijver Peter Burger: ‘Het is voor
de vierde en derde achtereenvolgende maal dat wij een verhaal van hem publiceren,
en we doen hierbij een beroep op de Nederlandse tijdschriftrecensenten (die hun
signalerende taak wel eens uit het oog verliezen) om er nota van te nemen.’ Een
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beroep is nooit vergeefs. Nota genomen. Verslag: het verhaal ‘Achter glas’ van Peter
Burger gaat over een getrouwde leraar die na een huwelijkse ruzie het huis verlaat,
rondzwerft, feestje bezoekt, dronken raakt, eenzaam is. Het is een goed geschreven
verhaal, waaraan het bezwaar kleeft dat het thema een beetje al te bestoft is. DE
TWEEDE RONDE besteedt ook aandacht aan het werk van Alain Teister, een verhaal
en een handvol gedichten. Vooral de gedichten hebben een spontane toon die weldadig
aandoet. Vroeger las je nog wel eens van dat soort poëzie, van sommige vijftigers.
Daarna is de poëzie heel moeilijk geworden, maar bij Teister is nog even die oude
smaak terug. DE TWEEDE RONDE heeft tevens aandacht voor de Deense literatuur.
Verhalen van Deense schrijvers met wie het soms verrassend kennismaken is. Een
sprookje (‘De vlo en de professor’) van Hans Christian Andersen en ook tekeningen
van Andersen die ik wel knap maar niet boeiend vind. Karen Blixens essay over het
feminisme wordt door de redactie provocerend genoemd. Het is een aardig essay,
maar provocerend is het niet, eerder een beetje ouderwets: ‘Als ik vanuit mijn eigen
persoonlijke standpunt deze diepe, inspirerende ongelijksoortigheid in de beide
geslachten van de mensheid definieer, dan geef ik mijn opvatting het best weer door
te zeggen: “Het gehalte van de man, de kwaliteit van zijn wezen, ligt in wat hij in
het leven doet en verricht, dat van de vrouw in wat zij is”.’ Het essay stamt uit 1953.
In de rubriek Light Verse zijn korte aforistische gedichten met tekeningetjes van de
Deen Piet Hein opgenomen. Zulke gedichtjes heten in het Deens ‘groeken’. Een
voorbeeld: ‘Troostgroek: Een handschoen verliezen/is uiteraard pijnlijk,/maar niets
doet zo/vreselijk pijn/als een handschoen verliezen,/de ander wegkeilen-/en dan blijkt
de eerste/er toch nog te zijn.’ Er zijn ook minder leuke groeken bij, waaruit blijkt
dat aforisme en moralisme vaak hand in hand gaan. In januari 1984 is het eerste
nummer uitgekomen van het nieuwe tijdschrift BEELD, een tijdschrift over kunst,
kunsttheorie en kunstgeschiedenis, uitgegeven door studenten van het kunsthistorisch
instituut van de Universiteit van Amsterdam. Het omslag van BEELD is een zeefdruk
die los om het binnenwerk wordt gevouwen. Voor ieder nummer wordt een jong
Nederlands kunstenaar gevraagd zijn medewerking te verlenen. Het openingsartikel
van BEELD gaat over Cobra. Verder bevat BEELD een rubriek vertalingen, waarin
deze keer ‘Parijs, hoofdstad van de XIXe eeuw’ van Walter Benjamin staat. (Redaktie
BEELD p/a Kunsthistorisch Instituut, Johannes Vermeerstraat 17, 1071 DK
Amsterdam. Een abonnemen kost f 15,-) BZZLLETIN wijdt het honderdelfde nummer
geheel aan George Orwell. Orwell in Parijs, Orwell in Spanje. Een artikel over de
politieke revolutie in 1984. En ook, door Thomas Rosenboom vertaald, een opstel
van Orwell, ‘Jij en de atoombom,’ waarin Orwell betoogt dat, omdat de atoombom
zo duur in het vervaardigen is en zo zeldzaam, het ‘waarschijnlijker (is) dat het een
eind maakt aan grootschalige oorlogen ten koste van een oneindig prolongeren van
een “vrede die geen vrede is”.’ Het opstel dateert uit 1945. Atoomkoppen zijn nu
nog steeds zo duur, maar niet meer zo zeldzaam.
DM

Uitverkoren
De kluizenaar en zijn muze. Brieven aan Louis Colet door Gustave Flaubert (De
Arbeiderspers) Brieven waarin liefde en schrijverschap met elkaar wedijveren. (Zie
pag. 15)
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Het geheimschrift door Jorge Luis Borges (De Bezige Bij) De vertaling, door Robert
Lemm, van Borges' laatste bundel gedichten.
A Dance to the Music of Time door Anthony Powell (Flamingo-paperbacks,
importeur Van Ditmar) De heruitgave van de acht delen van deze roman in de nieuwe
reeks Flamingo-paperbacks, mét de omslagtekeningen van Mark Boxer.

Elliott Banfield

More Collected Stories door V.S. Pritchett (Chatto & Windus/The Hogarth Press)
Nog meer verhalen van de meester van de nuance. Zie pag. 49
Het helse moeras door Gerrit Komrij (De Arbeiderspers/Synopsis) Een scherpe
selectie uit zijn wekelijkse columns. (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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Hun, hunnetje, hongaar
Jan Cremer of de wreedheid als godsgeschenk
De Hunnen door Jan Cremer deel 1: Oorlog deel 2: Bevrijding deel 3:
Vrede Uitgever: De Bezige Bij 1535 p. f 75,Carel Peeters
Dat Nederlanders stijf, Engelsen hypocriet, Fransen ohlala! en Duitsers hard en dik
zijn is volkspsychologie die men zelden buiten een café of buiten de cirkel van de
borreltafel hoort. Dáár zit de tong wat los en is de geest ietsje beneveld. Buiten deze
verontschuldigende sfeer is dit soort psychologie meestal pijnlijk, helemaal serieus
neemt men de spreker niet. Volgens Jan Cremer ‘hebben Hongaren een aards gevoel
voor schuld en boete’. Als iemand in een gierput gevallen is en stikt, dan had hij
maar niet zoveel moeten drinken. Is een kind blind geworden na een ontploffing in
de illegale drankstokerij, dan had het maar beter op de druk op de ketel moeten letten.
‘Als een vrouw de neus was afgebeten door haar man, en zij verder verminkt door
het leven moest, grijnsde men dat zij die giegel altijd al overal in had gestoken, vooral
in zaakjes die haar niet aangingen. Was een meid de tong uitgerukt door haar kerel,
dan was dat haar verdiende loon, omdat ze te veel kletste... Vrouwen die met de riem
werden afgeranseld, zouden het er wel naar hebben gemaakt. Kinderen die met de
karwats kregen, moesten maar beter gehoorzamen’. Zo zit dat.
Misschien zit in deze passage, in de tweede helft van het derde deel van De Hunnen,
wel de sleutel tot alles waarmee men in dit boek geconfronteerd wordt. Het boek
speelt voor het grootste deel in de Tweede Wereldoorlog, in en om de stad Enschede.
Als men zich zou afvragen waarom mensen die tijdens de oorlog niet helemaal
anti-Duits waren direct na de oorlog werden opgepakt en met de kolf van een geweer
door de Binnenlandse Strijdkrachten in elkaar werden geslagen tot hun gezicht ‘van
pulp’ was, dan heeft men in deze passage misschien een verklaring: daar hadden ze
het dan ook naar gemaakt. De ‘boete’ ging zo in zijn werk: ‘Jurken en onderjurken
werden ruw omhooggeschoven, onderbroeken van het lijf getrokken, gescheurd.
Grijnzende BS'ers voelden met vingers in hun kut, ramden met kracht de houten
knuppel diep in de aars. Wie bezwaar maakte werd afgetuigd, geschopt, getrapt en
met de riem geslagen. Gillende vrouwen werden opgejaagd als de koeien en varkens
bij de veelading op het station. Door ongeschoren kerels, die grijnzend op de vrouwen
en bejaarden insloegen, inhakten.’ Deze passage, en tientallen andere over het gedrag
van de Binnenlandse Strijdkrachten na de oorlog, leert dat Nederlanders blijkbaar
óók een ‘aards gevoel voor schuld en boete’ hadden, niet ongelijk aan dat van de
‘Hongaren’.
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Jan Cremer, foto Hans van de Bogaard

Schuld en boete
Of is het gevoel voor schuld en boete van Nederlanders wat gewoner en was het net
na de oorlog ook bij de Binnenlandse Strijdkrachten niet zo ‘aards’ (de uitzonderingen
daargelaten) en hebben we hier te doen met één van de ‘wrede taferelen’ die de
verteller en hoofdpersoon van De Hunnen van tijd tot tijd voor zijn ogen ziet spelen?
Na de oorlog op school, schrijft Cremer, mocht hij wel eens de schoolborden
schoonvegen. Bij zulke gelegenheden ‘speelden zich op het zwarte vlak voor mijn
ogen allerlei wrede taferelen af. Onverlaten hadden de pezen in de achterknieën van
de meester doorgesneden, zodat hij zich alleen maar op handen en knieën kon
voortbewegen, door leerlingen het podium moest worden opgetild. Kwamen wij 's
ochtends de klas in, bleek de onderwijzer vastgespijkerd tegen de wand. Waren zijn
benen onder de knie afgehakt met een bijl. Of ik zag de meester voor me, gestruikeld,
en terechtgekomen in een diepe valkuil, gespietst op de gepunte paal, en
droogzwemmend om hulp schreeuwend.’ Voor iemand die zulke fantasieën heeft is
het een klein kunstje om zich voor te stellen hoe leden van de Binnenlandse
Strijdkrachten, een oude Duitse soldaat zijn eigen graf zouden hebben laten graven:
‘Op 't laatst begon die ouwe man te huilen, liet hij foto's zien van z'n kleinkinderen,
die werden meteen door de Brabers in stukken gescheurd en weggegooid. Ze pisten
over die man heen, die stond biddend in de kuil, en die huilde, keek met zulke tranen
naar de lucht. Een van de Brabers neemt die man z'n bril nog af, hij doet een paar
passen terug en steekt die bril in z'n zak, toen schoot die ander de Duitser zo door
de kop.’ Dezelfde BS'ers ‘hebben later nog dat wicht van Vinke te pakken genomen.
Die hebben ze spiritus laten drinken, en toen aangestoken.’ Dezelfde BS'ers sleepten
zwangere vrouwen een trap af: ‘Ze werden blootsvoets opgejaagd door de dikke laag
scherven, tegen de grond gewerkt en verkracht, daarna in de buik geschopt. “We
trappen die kleine Mussertjes eruit!” was de strijdkreet, die tegen de muren
weergalmde. Vrouwelijke gevangenen werden geblinddoekt en verkracht, door
twintig bewakers die in de rij stonden, en als het hun beurt was op de vrouwen lagen
te pompen, hikkend en gierend het Wilhelmus zingend. De waakhonden werden uit
de hokken gehaald, tegen de vrouwen opgehitst en losgelaten, ze beten grommend
in de angstig opgeheven, afwerende armen, wurmden zich hijgend tussen de benen
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en begonnen met de tong uit de bek te jakken. Tot groot plezier van de toeschouwers.
Met dolkmessen werden hakenkruisen in vrouwenborsten, op voorhoofden gekerfd,
met peuken van sigaar en sigaret in gebrand.’
Wie op grond van De Hunnen zou denken dat alleen een ‘Hongaar’ als Jan Cremer
stalen zenuwen heeft, heeft het mis. Wie bij de bovenstaande passage gekomen is,
op pagina 1095, heeft zenuwen als scheepskabels, oneindig veel sterker en
onverwoesterbaar dan die van de schrijver, die heeft het immers maar bedacht, terwijl
de zenuwen van de lezer al honderden pagina's op de proef zijn gesteld omdat hij
aanvankelijk niet weet hoeveel waarheid en waarschijnlijkheid dit alles heeft. Ook
op zijn maag en zijn morele resten worden pagina's lang aanslagen gepleegd, tot hij
op 1256 is gekomen en leest over die ‘wrede fantasieën’. Hij heeft natuurlijk allang
zijn vermoedens gehad, maar nu is zijn twijfel definitief over: Jan Cremer is een
zwijn.
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Kan een zwijn een boek van vijftienhonderdvijfendertig pagina's schrijven? Kennelijk.
Zo'n beest kan bedenken dat het lijk van een jonge vrouw op een handkar bij het
lijkenhuis wordt afgeleverd, gevonden bij het puinruimen. De vrouw was kennelijk
zwanger. De erbij gehaalde ouders verbaasde dat. Bij lijkschouwing bleek de buik
van de vrouw slordig dichtgenaaid. ‘Nadat de doktoren in het ziekenhuis de
dichtgenaaide buik hadden opengesneden, rolde een hoofd tevoorschijn. Geschroeid
en geblakerd als een geslacht varken dat wordt afgekrabd. De verloofde van de
boerendochter, die als landwachter had gediend.’ Zo'n zwijn kan bedenken dat de
lijken waar in het lijkenhuis geen plaats meer voor zou zijn door ratten worden
belaagd, ‘die piepend en krijsend aan darmen en ingewanden trokken. Wroetend en
vechtend hun honger stilden in kapotgeschoten buiken, steeds uit de lijken opdoken,
beducht voor de zwerfhonden die op de geur van bloed afkwamen, op hun hoede
voor de verplegers die met naald en draad de opengereten lijken dichtregen, met hun
laarzen de ingewanden er weer inpropten.’ Of iets idyllisch?: De Hollandse vrouwen
die voor hoer speelden in de luxe-bordelen voor de nazi's en verplicht werden honderd
of twee honderd soldaten per dag af te werken? Of: de vrouwen die het moeten doen
met een... paard terwijl mannen het paard en de vrouw ophitsen? Of Dikke Louise,
‘Masturba’, die haar act deed met een emmer palingen, een batterij kaarsen en flessen,
niet te beroerd om de loop van een ‘Colt in haar geurende, opgezwollen lippen’
geduwd te krijgen? Of wat minder personalistisch: ‘Heel vrouwelijk Nederland lag
toen met de benen gespreid voor een slof Lucky Strike’? Of overdrachtelijk, voor
de afwisseling: ‘De soldaten keerden terug naar hun Heimat, het totaal ontredderde
Duitsland waar geen steen meer op de ander stond. Waar Uncle Sam samen met Ivan
meedogenloos het vlammende zwaard diep in de Duitse Maagd stootte en met kracht
ronddraaide, zodat zij kermend rondwentelde in de verschroeide Duitse aarde.’?
Het komt allemaal door zijn jeugd, daar moet je begrip voor hebben! Iemand die
zo gespest is als kind, die houdt daar iets van over: dit. Die heeft recht op wraak.
Zeker als het een Hun is, die hebben een aards gevoel voor schuld en boete, die laten
zich niks zeggen. Iemand als Jan Cremer, op 20 april 1940 geboren, heeft vanuit zijn
wieg met speciale verrekijkers, telescopen, radar, met van de Hongaren geleende
unieke apparatuur die door de muren van bordelen kon kijken, álles gezien. Die lag
als baby in de vuurlinie van de Duits/Nederlandse grens tussen de boerenkool en
noteerde alles; als peuter werd zijn actieradius nog groter en tekende hij op hoe alles
‘geblakerd’, ‘verscheurd’, ‘omgewoeld’, ‘stukgewalst’, ‘doorploegd’, ‘afgebrand’,
‘gesneuveld’, ‘vergiftigd’, ‘doordrenkt’, ‘besmet’, ‘losbarste’, ‘snerpte’, ‘loeide’,
‘schreeuwde’, ‘verpulverd’, werd. Het babietje Cremer was de zoon van een
Hongaarse moeder en een Nederlandse vader en dat betekende dat hij mét de borst
de gave opzoog om uitsluitend te zien wat men als Hun, of Hunnetje, diende te zien,
de heilige traditie van de Hunnen voortzettend: ‘Hun sabels deden hoofden rollen,
hun zwaarden doorkliefden vlees en hun pijlen dronken bloed’. Heerlijk! Een
Hunnebuikje als dat van Jan Cremer knort vergenoegd als het gaat om ‘ruïnes van
kerken en paleizen’ die ‘bevlekt waren door het bloed van de afgeslachte Christenen,
de muren vol vastgenagelde vrouwen, vastgespijkerde kinderen, de palen van de
omheiningen vol mensenhuiden, zacht deinend in de wind. Bergen vrouwenborsten,
waarvan de Hunnen met hun scherpe gebitten de tepels afscheurden, voordat ze
werden afgesneden, afgerukte vlechten, scalpen en menselijk gebeente bleven achter.
Nadat de vrouwen en meisjes eerst massaal verkracht, daarna afgeslacht waren, nadat
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elk leven gedood was.’ Knrrr. De Mongolen brachten de lessen van Attila de Hun
in de praktijk; deze ‘allergrootste strateeg onder de Barbaren’ volgens Jan Cremer,
moet een driedubbel debiele Clausewitz zijn geweest want zijn hele ingenieuze
strategie bestond uit ‘de tactiek van de verschroeide aarde’. Met zulke contradicties
moet men natuurlijk niet aankomen bij een Hun, die houdt het eenvoudiger, bij
‘zwangere vrouwen die aan de benen worden opgehangen, de buik van onder tot
boven opengesneden, en het kind dat op de grond gleed, doorstoken’.

Lappendeken
De Hunnen is een lappendeken bestaande uit duizend stukjes van gemiddeld
anderhalve pagina. In driekwart van het boek verstrijkt de tijd vijf jaar, daarna wordt
de tijd minder aan de hand genomen, soms is onduidelijk in welk jaar iets speelt. Het
boek eindigt in 1954. Het schrijven in korte fragmenten is bekend uit Cremers vorige
boeken. Het is een hele respectabele manier om een boek te schrijven: je kunt tijden
door elkaar heen laten lopen, anekdotische verhalen afbreken en later voortzetten,
historische uitweidingen inlassen, bepaalde gebeurtenissen uitbouwen. Bij een boek
als De Hunnen begint deze vorm na het eerste deel bezwaarlijk te worden. De
fragment-vorm gebruikt Cremer om steeds weer opnieuw te beginnen op een toon
alsof hij een groot nieuw hoofdstuk aanvangt. Herhalingen treden niet alleen op in
de feitelijke medelingen, maar ook in de sfeerbeschrijvingen. Eén detail kan aanleiding
zijn voor zoveelste verhandeling of beschrijving. Hoe vaak wordt niet het feit
beschreven dat er aan de deur van hun huis wordt gebonsd, liefst in het holst van de
nacht: ‘Aufmachen!’ Zo'n fragment wordt volgestopt met al het enge wat men er
zich bij voor kan stellen: soldaten die de boel kort en klein slaan, kleine Jan angstig
in een hoekje, geweren die op zijn moeder gericht worden, klappen, slaan, geschreeuw.
Niet één keer, twee keer, of misschien wel drie keer, nee wel tien keer. Hoe vaak
hoort Jan geen voetstappen in de steeg, gerommel aan de achterdeur? Hoe vaak wordt
de karavaan Duitse Heimkehrsoldaten niet beschreven, en de stoeten gevangenen,
afgetuigd door de bewakers van de Binnenlandse strijdkrachten: ‘Met gebogen
hoofden trokken de gevangenen voorbij...’ en daar gaat hij weer; ‘De zwijgende
karavaan liep langs de roodstenen muur...’ en daar gaat hij weer. Bombardementen,
van de Duitsers, Amerikanen of Engelsen worden tientallen keren in dezelfde geuren
en kleuren verteld, met een onverzadigbare wellust. De beschrijving van ellende gáát
maar door, pagina na pagina tot men even murw en beurs is als de mensen die daar
lopen, en het gewenste effect - wellicht het oproepen van wat daar voor vreselijks
heeft plaatsgehad? - omslaat in irritatie en ongeloof. Als het Cremer zelf even gaat
vervelen komt hij wel met een hoofdstukje over hoeren, snollen en tippelaarsters, of
over vrouwen in het algemeen, zoals aan het einde van het tweede deel, het hoofdstuk
dat begint met ‘Vrouwen hoorden bij de oorlogsbuit der Hunnen’. Dat is echt een
zálig hoofdstuk, hoeveel vrouwen daarin niet worden afgetuigd, verkracht, met de
zweep behandeld, afgesneden borsten, opengereten vagina's, afgesneden clitorissen,
afgehakte hoofden aan het zadel van een Hun, openbarstende maagdenvliezen, waarbij
‘het bloed van de altaren gutste en buiten over de marmeren treden droop’. Een
dokter? Ho maar. Voor Jan Cremer is het een godsgeschenk dat er zoveel ellende op
de wereld is.
Dat er veel jaren in De Hunnen zitten en dat de schrijver zich ernstig heeft
gedocumenteerd is wel te merken, in het negatieve en het positieve. Door al die jaren
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en door de fragment-vorm leest men alles vaker dan één keer. De uitvoerige
documentatie heeft echter ook tot gevolg gehad dat Cremer veel te weten is gaan
komen en lang niet achterlijk is. Over de Hunnen weet hij alles (maar vertelt het dan
ook meerdere keren), over de krijgsverrichtingen in de Tweede Wereldoorlog, zowel
in Nederland, Duitsland, Rusland en Hongarije; hij heeft zich gedocumenteerd omtrent
zijn voorvaderen en houdt de oorlog in Hongarije bij. In een epische verleden tijd
vertelt hij de politieke geschiedenis van Hongarije, Oost-Nederland, de oorlog in
1814, het lot van de Hongaren die na de Eerste Wereldoorlog naar Twente kwamen.
Hij schrijft vaderlandse-provincie-streek-stad- en buurtgeschiedenis; hij weet alles
van vliegtuigtypen, wapens, hongaars eten, uitdrukkingen, parfums, gewoonten. In
het eerste deel wekt dit wel bewondering, en in het derde deel zijn de hoofdstukken
over de textielbaronnen zo vervuld van haat dat er felle en onderhoudende tirades
ontstaan. De anderhalf jaar oude Jan Cremer en zijn Hongaarse moeder worden, na
het overlijden van Jan Cremer sr. - de ontdekkingsreiziger/smid -, in Enschede
beschouwd als ‘vrömden’. Alles wat daartoe hoorde was minder, werd genegeerd,
achtergesteld. Cremers vader was echter een bekende persoon in Enschede, hij schreef
onder meer in het dagblad Tubantia reisverslagen. Hij was bij velen geliefd, ook
gehaat, vanwege zijn losbandige leven, maar een uitgestotene was hij niet, daar
zorgde hij ook wel voor want hij wordt beschreven als groot en sterk. Échte ‘vrömden’
kunnen ze niet geweest zijn. Het is jammer dat men zoveel pagina's pulp moet lezen
om van tijd tot tijd een glimp op te vangen van zijn moeder, Rodina, door hem Matka
genoemd en in de buurt bekend als De Zwarte Weduwe of De Hongaarse. Het is, in
de beschrijvingen en de helaas weinige dialogen, een vrouw van allure die onder alle
omstandigheden het hoofd boven water probeerde te houden. Ze was een echte
moeder, met heimwee naar haar land en familie, inventief, moedig, vrolijk. Ze sprak
niet of gebrekkig Nederlands en
Vervolg op pagina 7
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Het reservoir van het onbehagen
Het onschuldig oog van Gerrit Komrij
Gerrit Komrij, Dit helse moeras, Uitgever: De Arbeiderspers, 250 p.,
f34,50
Willem Jan Otten
Voor het beoefenen van satire is een verbazing nodig die onophoudelijk op de rand
van de verbijstering balanceert. Het zal geen toeval zijn dat satirici dikwijls afkomstig
zijn uit de periferie van een cultuur: Sterne, Swift en Wilde uit Ierland, Gogolj uit
de Oekraïne, Multatuli uit Friesche ouders. Onze grootste levende satiricus, Gerrit
Komrij, bekent in zijn jongste bundel stukken - Dit helse moeras - dat hij uit
Winterswijk komt.

Gerrit Komrij, tekening Siegfried Woldhek

‘Dit ligt in de verste uithoek van een streek die zelf weer Achterhoek heet.
Oostenrijk is daar allang begonnen.’ Het stukje in kwestie heet Isolement, en staat
in de afdeling Gefluisterde intimiteiten. De twee zinnen zijn een protokomriaanse
wending: eerst wordt Winterswijk opgevoerd als iets wat wij niet zouden kennen;
daarna wordt met Oostenrijk verondersteld dat wij ogenblikkelijk koekblikken en
Weihnachten voor ons zien. Er wordt in Isolement een verklaring gegeven voor het
wantrouwen dat Komrij als één van zijn voorname eigenschappen beschouwt - een
wantrouwen waarvan hij aanvankelijk meende dat het vrijwillig gekozen was. Wat
niet beschreven wordt is hoe het voelde om als provinciaal in de grote randstad terecht
te komen en te ontdekken dat het wantrouwen een nieuw belang ging dienen. Er is
weinig fantasie voor nodig om Komrij's polemisch proza in zijn geheel te beschouwen
als het verslag van iemand die vastberaden is zich niet door het handjeklap van de
jaarmarkt - ‘het culturele leven van Nederland’ - van zijn stuk te laten brengen. Als
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bij zoveel satirici kan ook Komrij's virtuositeit niet verhullen dat het gaat om de
verdediging van het gewone. Het gewone. Lezing van Dit helse moeras heeft me
gesterkt in het idee dat Gerrit Komrij één van de gewoonste mannen is, met één van
de gezondste verstanden. Gezondste. Merkwaardige woorden, die in ieder ander
verband verdacht zouden zijn, al was het alleen al omdat Komrij zélf zo dikwijls
diegenen die een beroep doen op begrippen als ‘de gewone man’ en ‘volkswil’
ontmaskert als leugenaars. En toch - wat Komrij met zijn proza bewijst is hoe
ongewoon het meest vanzelfsprekende verzoek ter wereld klinkt: ‘laat mij met rust’.
Een vorig geschrift heette Het boze oog; Komrij's grote kracht is wat in sommige
leerboeken het ‘innocent eye’ genoemd wordt, het onschuldig oog. Hij beschrijft de
wereld alsof hij nog nooit gezien is. Horen, zien, zwijgen deed ons opnieuw zien
waar we al jaren onze ogen voor hadden gesloten; het vanzelfsprekendste
(‘gewoonste’) werd, nog vóór het televisieseizoen een maand oud was, het
ongerijmdste wat we ooit mee hadden gemaakt. En ook Dit helse moeras bevat een
groot aantal stukken die de werking hebben van een koplamp die, plotseling ontstoken,
de vergeten motregen zichtbaar maakt. Want waar Komrij zich tegen richt is nooit
uitzonderlijk - of het nu André van der Louw is, of de beeldende kunstkritiek, Bertus
Aafjes of meelopers met de vrede, altijd is het iets wat dreinst, en waar we, uit
zelfverdediging vermoedelijk, aan gewend zijn geraakt. Hierin is hij uitzonderlijk,
en neemt hij temidden van de satirici een bijzondere plaats in. Zijn mikpunten zijn
nooit spectaculair, misdadig of schandaalverwekkend. Dat worden zij pas nadat
Komrij zijn oog op hen heeft laten vallen. Dit verklaart tegelijkertijd de sensatie van
vermoeidheid die periodiek optreedt tijdens het lezen, wanneer je wordt bekropen
door het gevoel dat deze majestueuze soep de kool niet waard is. Die sensatie - ook
een gevolg van de ongelooflijke dichtheid van dit proza, de chimaerische metaforen,
de dubbelheliktische adjectievenverstrengelingen, is op zich zelf een gewenning. De
pauwin kijkt ook niet altijd op als haar minnaar zijn staart verheft.
Het probleem van Komrij's proza is het probleem van satire in de provincie. Uit
welke achterhoek van Nederland men ook afkomstig is - men belandt in een provincie,
en wat beklemmender is: in een provincie zonder in de verste verte een land met een
hoofdstad. Een Moskouloos universum. Komrij is zelf degeen die je doet realiseren
hoe onmogelijk het is geworden om de kunst van het spotten werkelijk tot de
allergrootste hoogte te brengen, en hoe verstikkend het klimaat waarin hij opereert
inmiddels is geworden. Het verschil tussen Winterswijk en Randstad is kleiner dan
ooit. (Twee weken geleden is er een functionaris aangesteld die Groningers hun eigen
dialekt weer gaat leren spreken.) Waar Komrij zich tegen kant kan nooit veel meer
zijn dan een symptoom, een slordig gearticuleerd en bijna per definitie impotent
kwaad. De strijd voor de wereldvrede, de acties tegen porno, de pogingen van het
socialisme om kunst nuttig te laten zijn: al bij voorbaat is de middelmatigheid van
de vijand een onwrikbaar gegeven. Zelfs de woedendste massabetoging eindigt met
wuiven naar de camera. Geen wonder dat Komrij's polemieken in toenemende mate
een gevecht tegen de taal zijn geworden. De titel van een eerdere bundel, Papieren
tijgers, is meer dan ooit van toepassing: niet daden, beslissingen of gebeurtenissen
verpesten het klimaat, maar de cultuur zoals die op papier is, de bijna totalitaire wijze
waarop ‘het denkend deel der natie’ zich zelf het idee aanpraat dat taal vooral bedoeld
is om met debielen te communiceren.

Pose
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Het mooiste artikel uit Dit helse moeras is dan ook het minst spotlustige: Zelfmoord
in de negentiende eeuw, een twintig pagina's lange uitweiding over de
zelfmoorddreiging, de papieren pose bij uitstek. Komrij's veelvuldig uitgesproken
bewering dat hij geen psycholoog is wordt erin geloochenstraft. Het stuk eindigt met
een beknopte beschrijving van de teloorgang van de
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zelfmoorddreiging in onze tijd, en weer blijkt hoe samenhangend Komrij's schijnbaar
zo versnipperde wereld is: ‘Wie nu over zelfmoord spreekt is een schim uit het
verleden. Hij speelt een toneelstuk, gehuld in oude lappen tussen halfvergane decors.
Het publiek kent zijn gebaren en symbolen niet meer, zijn materiaal ontglipt hem
van lieverlede. (...) Er is geen wisselwerking meer, er zijn geen begrensde domeinen,
geen drempels die overschreden kunnen worden, er is geen ruimte en geen
benauwenis.’

Nieuwetoon
Hier lijkt het provincialisme zoals we dat kennen uit Komrij's vroegere proza een
nieuwe, wijdere betekenis te krijgen - het is niet alleen de omstandigheid waarin een
aantal afgestompte denkende delen van de natie zich bevindt, maar ook, om zo te
zeggen, een toestand waarin het denken verzeild is geraakt. ‘Wie de zelfmoord zoekt
doet dat, zeggen onderzoekers, omdat hij niet meer samenvalt. Welnu, dan leven we
allen in een voortdurende staat van zelfmoord, en is het dreigen met of volvoeren
van die ene, werkelijke daad een onherkenbaar, dus overbodig product geworden.’
Deze toon is nieuw in het werk van Komrij. Voor de satiricus is elke neiging tot
jeremiëren een gevaar, hoe groot het gelijk ook is dat hij aan zijn kant heeft. Het is
maar de vraag of de centrale thema's van Komrij - de pose, het pantser, de
onkenbaarheid van emoties, de verwevenheid van angst en erotiek au fond die van
een satiricus zijn. In Dit helse moeras is er sprake van een gedaanteverandering: de
thema's worden steeds openlijker uitgesproken. Het boek eindigt dubbel: met Macht
en onmacht van de pen, waarin Komrij zich zelf moed inspreekt: ‘want al is het
geschreven woord geen wapen, geen lilliputachtige katapult zelfs, het domein ervan
is een reservoir waarin elk onbehagen, door hoevelen of hoe weinigen ook gedeeld,
wordt opgeslagen’. Doorgaans dus, ook al lijkt het alsof niets nog enig effect heeft.
Het allerlaatste stuk heet Woorden, woorden, woorden, en is geschreven in de al
genoemde ‘existentialistische’ veine: ‘we hebben onze woorden zo vaak herhaald
dat ze, in een al bijna vergeten verleden, belachelijk zijn geworden, allemaal, allemaal,
tot aan de heilige woorden toe, tot aan de woorden die niemand ooit zonder huivering
of tederheid uitsprak’.
■

Hun, hunnetje, hongaar
Vervolg van pagina 5
soms geeft Cremer dat weer in een dialoog waarin hij zelf ook zo praat. Het is jammer
dat hij één zin, een van de ontroerendste uit het boek, twee keer laat opdraven. Als
ze samen in bed liggen vraagt hij: ‘Moeder, slaap je?’ - ‘Moeders slapen nooit, mijn
jongen.’

Pulp
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Tot de grote onzin en pulp in De Hunnen behoren alle stukken die Cremer tussen
aanhalingstekens zet en uit de mond laat komen van mensen die Smokkelgraads,
Russische Kor, Bohemerfrans of Gijs I heten. Zij debiteren uitsluitend gruwelverhalen
over Russen, Tartaren, Mongolen en - vreemde uitstapjes - over de Nederlandse
soldaten in Indië, verhalen vol gruwelijke pornografische nonsens. Alle mensen in
De Hunnen zijn beesten, behalve de marechaussee, de douane en een enkele vrouw.
Dit zijn echte engelen in een hel, vandaar dat Jan Cremer later ook bij de marechaussee
wil, of desnoods bij de mariniers. Twee van de drie sympathieke mannen in het boek,
Vinke en Kabel, hebben iets met de marechaussee of de douane te maken (de derde
is een Duitse vliegenier, Siegfried). Er zijn hoofdstukken waarin het doen en laten
van buren ten opzichte van Jan Cremer en zijn moeder worden beschreven die echt
bloedstollend zijn; in zulke gevallen heeft Cremer ook een goed gevoel voor details.
Figuren als Weichel, Popp, Nuis, Siebel en hun eventuele vrouwen en kinderen geven
de buurt een infernaal aanzien, ook al zijn er dan ook weer lichtpuntjes in de personen
van Pa Nijgh en Donia, de muziekonderwijzer. Goed en fout was in de oorlog in de
buurt waar Jan Cremer woonde, iets uit andere tijden of was nooit iets geweest: de
mensen pasten zich aan aan de omstandigheden, de een was meer fout dan de ander,
maar het bleef een kwestie van gradatie. Alleen na de oorlog, dan is er ineens groot
onderscheid, tot woede van Cremer, die NSB'ers plotseling ziet veranderen in
verzetstrijders en Oranje-aanhangers. Wie zal willen ontkennen dat dit gebeurde?
Cremer maakt er echter een collectieve metamorfose van en neemt de gelegenheid
te baat om alle mensen die direct na de oorlog tot taak hadden de kwaden niet te
laten lopen tot beesten te maken die geen haar beter waren dan de nazi's. Ook als
men van dit verschijnsel op de hoogte is, zal men de beschrijvingen van Cremer om
te kotsen vinden, omdat ze meer ingegeven lijken door zijn behoefte aan ‘gruwelijke
taferelen’ dan door een minimum aan waarachtigheid. Wat er zich afspeelt in de
tijdelijke gevangenis van de fabriek ‘Scholten’ zou al vijf schandaalverwekkende
boeken hebben opgeleverd als er tien procent van waar zou zijn geweest. De
dubbelzinnigheid van deze beschrijvingen wordt nog versterkt door de verlekkerde
manier waarop het allemaal gepresenteerd wordt.
Het is zeker waar dat Cremer vooral in het tweede gedeelte van het derde deel een
soort sociografie van Twente geeft. De speciale ligging van Enschede dicht bij de
grens maakte het tot een onduidelijk gebied in de oorlog; het station van Enschede
was een vast punt voor de meeste Duitse treinen. De grens was smokkelgebied. De
rol van textielbaronnen en de macht die zij over een heel gebied konden uitoefenen,
wordt in niet mis te verstane bewoordingen uiteengezet, al kan Cremer het dan weer
niet laten om in geuren en kleuren te vertellen wat er zich in hun sociëteit tot diep
in de nacht zou hebben voorgedaan, gruwelijke duimzuigtaferelen die zijn machtig
gescheld dreigen te ontkrachten.

Twente
Het overtuigendste deel van De Hunnen is het deel waarin zijn moeder bij een boer
werkt omdat ze in Enschede niets meer te eten hebben. Deze boer, Pelle, is een schoft
tot in het vuil tussen zijn tenen en alles wat er zich op de boerderij afspeelt staat
model voor het menselijk gedrag in de oorlog, althans in het gebied van Twente.
Maar zelfs in dit deel van het boek kan Cremer het niet laten om met smaak de
smerigste uitwassen te bedenken die het verhaal onderbreken. Dat ‘oorlog list en
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bedrog’ is, zoals er enkele keren staat, wordt in de Pelle-fragmenten iets reëels.
Omdat de wereld zich dan ook op kleine schaal afspeelt is Cremers generaliserende
toon minder aanwezig. Die toon beheerst een groot deel van het boek; alles wordt
met een algemeen geldig air opgediend, alsof álle vrouwen in de oorlog hoer waren,
álle boeren vuilikken, álle ambtenaren stinkerds, iedereen schorem. Álle kinderen
behoorden tot bendes en ‘sloopploegen’, zaten ze niet bij een bende dan waren het
gluiperds. De bendes van de Gaskrim, Turfkrim, van Arend, Belt, de Eksters, Raven
en Gieren beheersten de stad; pooiers, zwarthandelaars, hoeren bepaalden het
straatbeeld. Iedereen verlinkte iedereen. Het schelmenkarakter van alles wat Jan
Cremer en zijn kornuiten in en na de oorlog uitspookten wordt ernstig door deze
totalitaire behoefte om uitsluitend vuiligheid te zien - met uizondering van alles wat
zijn moeder betreft - aangetast. Cremer presenteert zichzelf overigens in het geheel
niet als een lekkerdje, maar ook niet als iemand met een wat overspannen fantasie.
Van doseren heeft hij nooit gehoord, en dat men tot in het nietszeggende kan
overdrijven evenmin: ‘De Canadezen zetten hun jacht op de Duitse troepen voort,
maar niet voordat zij het vrouwvolk hadden bijgebracht dat die geen onderbroeken
meer hoefden te dragen’. Of: ‘Meedogenloos joeg de gealliëerde luchtmacht bommen
en granaten in de zachte klei en bespatte het land en zijn bevolking met scherven en
bloed. De aarde schroeide...’ Of: ‘Viel je aan het Oostfront in handen van zo'n
vrouwenbataljon, dan bonden ze je pik af met gummislangen of snoer, zorgden ervoor
dat die groot en stijf werd, en deden dan wedstrijden wie 'm er het eerst af kon
schieten.’ Cremer dixit.
De Hunnen is een boek dat men op lode schoenen doorstrompelt. Cremers stijl is
wel heel potig, maar juist door het vertellersvertoon vlak en weinig kieskeurig. Zeker
de helft behoort tot de categorie ‘pulp’. Men leest het wel, maar die taal is even
gespierd als vluchtig en conventioneel. Met uitzonderingen, wat truffels in een
zwijnenstal. Waaraan ben ik schuldig dat ik zo moest boeten?
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Het opgetogen oog
Pierre Bonnard in het Centre Pompidou
Bonnard Catalogus van de tentoonstelling in Centre George Pompidou,
Parijs, van 23 februari tot 21 mei 1984. Met bijdragen van Antoine
Terrasse, John Russell, Jean-Jean Chevier e.a., 400 p., met 500 zwart/wit
en 70 illustraties in kleur, f74,80 (170F) Importeur: Idea Books,
Amsterdam
Judith Staghouwer
Het verhaal gaat, schrijft de fotograaf Brassaï in zijn boek The Artists in my Life, dat
Pierre Bonnard in het Musée du Luxembourg van het moment dat de suppoost even
niet in de zaal was gebruik maakte om snel wat verbeteringen aan te brengen op een
schilderij dat daar van zijn hand hing. Iets dergelijks moet hebben plaatsgehad in het
Musée de Besançon. De voor dit doel in gereedheid gebrachte penselen had hij
verborgen in zijn zakken. Het verhaal is wellicht zo apocrief als een eenhoorn, maar
niets is bij een schilder als Bonnard meer voorstelbaar. Bij hem kon het gebeuren
dat de attributen van een stilleven van fruit zo lang op hun plaats moesten blijven
liggen dat zij door de oogst van het volgende jaar vervangen moesten worden: het
schilderij was nog lang niet af.
Bonnard is het type van de afwezige schilder. Hij is er wel, maar zijn aanwezigheid
is gering. Toch was hij verre van wereldvreemd. Hij had zijn wereld eenvoudig bij
zich, hij hoefde er geen contact mee te maken door levendige gesprekken te voeren
met bezoekers. De visite van Brassaï, vijf maanden voor zijn dood op 23 januari
1947, bestond uit niet meer dan wat rondscharrelen in zijn huis, het maken van een
miniem vriendelijk praatje en het maken van foto's. Bonnard ging gewoon door met
waarmee hij bezig was. Bonnard zei Brassaï dat hij alles mocht fotograferen, behalve
de schilder zelf. Nadat Brassaï zich daaraan gehouden had kreeg hij verlof de schilder
zelf weliswaar te fotograferen, maar alleen van achteren, niet en face. Dat leverde
unieke foto's op: Bonnard werkt aan vier doeken tegelijk die niet op ezels staan, maar
aan de muur zijn geprikt. Het zijn vier totaal verschillende schilderijen waar hij hoedje op, brilletje op, jasje aan - met zijn penseel wat verf op schijnt te aaien.
Ook dit werken aan vier doeken tegelijk heeft met de aard van Bonnards werk te
maken. Bonnard zal men niet vinden in de overzichten van de impressionisten, hoewel
hij daar toch bij lijkt te horen. Hij was de ‘laatste impressionist’, degene die ruimte
maakte voor het kubisme en het abstracte in het algemeen. Zijn kleuren zijn wel van
de impressionisten, maar niet zijn iriserende contouren waardoor alles in elkaar lijkt
over te vloeien en er één vlak vol kleuren ontstaat. Vooral als hij tuinen en
landschappen schildert - zoals Paysage près de Vernon (1930), Le Paradis
(1916-1920), La terrasse de Vernon (1928) - is wat hij af te beelden heeft
ondergeschikt aan de harmonieuze compositie van de kleuren. Wat voor het hele
schilderij geldt gaat ook op voor het detail: details van zijn schilderijen laten zien
dat elk vlakje - elke schijnbaar enkelvoudige toets - uit verschillende kleuren bestaat.
Deze abstracte aandacht voor het effect van het geheel schijnt het mogelijk te maken
dat men aan verschillende schilderijen tegelijk kan werken.
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Omslag catalogus Pierre Bonnard

Bonnard is een schilder die jarenlang gewoon zijn gang kon gaan, vanuit een
onverstoorbaar gevoel van zekerheid. Hij schilderde wat in zijn buurt was, hoe
onaanzienlijk dat als object ook was. Hij sloeg daardoor een fase over die bij andere
schilders lang kan duren: wat zal ik schilderen? Hij koos zijn vrouw als model; omdat
zij van baden hield, schilderde hij haar in het bad of tijdens de voorbereidingen. Hij
schilderde zijn uitzicht, de tafel, de tuin. Er is wel gezegd dat Bonnard, in tegenstelling
tot de impressionisten, juist niet indrukken en beweging schilderde: hij schilderde
het verstilde. Hij zette alles wat bewoog stil, maar liet het bewegen door zijn
kleurgebruik.
Op een schilderij als Le thé (1917) zit weiliswaar bijna iedereen zedig aan tafel,
maar één van de vrouwen doet iets achter een vaas bloemen, en daardoor krijgt alles
een andere lading. De schilderijen suggereren een langdurig proces van wikken en
wegen. Een zwijgende onenigheid tussen elkaar wegduwende of wegstompende
kleuren, waaruit er één - met een beetje van een ander - triomfantelijk te voorschijn
mag treden? Een herhaalde winnaar is het oranjebruin van Bonnard, of het rood een héél ander rood dan dat van Matisse - van Le placard rouge (1933). Het groen
van Bonnard is in zijn tuinen en landschappen wel dominerend, maar het zou niets
zijn zonder het oplichtende geel dat schaars, maar bepalend is aangebracht.
Bonnard, Matisse en Vuillard zijn schilders die een ‘dooie hoek’ tot leven kunnen
brengen. Een naargeestige hotelkamer verandert bij Matisse in een sensueel vertrekje;
Bonnard schildert in 1933 Interieur blanc en geeft zelfs een handboek een begeerlijk
aanzien.
Er is op Bonnards schilderijen nauwelijks iets te zien van de moderne tijden. Toch
is bekend dat hij een liefhebber van auto's was. Een tram wel, maar La place Clichy
au tramway vert is van 1906. Hij heeft wel eens een café geschilderd, maar niet zo
onomwonden als Manet; in Le café du Petit Poucet (1928) is het etablissement
verstopt in de kleuren. Bonnard hield zich overal afzijdig van vanaf de jaren twintig.
Zijn biografie bestaat bijna uitsluitend uit de jaartallen van tentoonstellingen. Wat
er over hem te vertellen valt, speelt zich af in de jaren negentig van de vorige eeuw
toen hij bevriend was met de schilders rond de groep Nabis: Pau Sérusier, Maurice
Denis, Edouard Vuillard, en hij aan de Académie Julian studeerde. Een wapenfeit is
dat hij door het maken van affiches Toulouse Lautrec op een idee bracht. Hij
illustreerde gedichten van Verlaine en proza van Jules Renard, de fabels van
Lafontaine. Hij werd in 1867 geboren; zijn vader werkte bij het ministerie van Oorlog
en hij zou eenzelfde weg gaan toen hij rechten ging studeren. Hij studeerde echter
tegelijk aan de Académie Julian. Wat hem aanvankelijk in de schilderkunst aantrok,
verklaarde hij eens aan Raymond Gogniat, was het leven als bohémien. Maar hij was
een echte bourgeois, wat tot een dualistische levenswandel leidde die door Annette
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Vaillant werd gekarakteriseerd als: ‘Bourgeois by birth, but revolutionary in his
painting, Bonnard led an behomian life in a bourgeois way, moving from one house
to another, from a barely furnished flat to an empty studio, to a hotel room, letting
years slip by and the seasons come and go.’ De foto's in het boek van Antoine Terrasse
laten dit leven zien: een kalm schuifelend bestaan in sobere vertrekken.
Grote veranderingen in zijn stijl heeft Bonnard niet aangebracht. Of hij nu de
Middellandse zee schildert of zijn tuin in Cannet, en hoezeer die schilderijen in tijd
uiteen kunnen liggen, ze zijn luchtig én zwaar, vederlicht én nadrukkelijk. Een door
Bonnard geschilderde tafel wordt nooit van een afstand bekeken, we kijken er recht
op, het geel-oranje kleed wil met nadruk aanwezig zijn, maar de schalen, taart en
meloen hebben daar geen moeite mee, ze zijn niet de minderen. Bij zulke interieurs
is de horizon ver te zoeken, waardoor de indruk van ‘vol’ ontstaat. Bij het schilderen
van natuur, ik denk aan de latere schilderijen Paysage au Cannet (1945) en Paysage
du Cannet au toit rouge (1945), zijn de contouren zo weggewerkt dat men zou kunnen
denken dat Bonnard zich zou hebben ontwikkeld tot een Turner van de twintigste
eeuw. Maar dan met de frisse kleuren van het impressionisme. Iemand moet Bonnard
immers eens de schilder van ‘het opgetogen oog’ hebben genoemd.
■
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La famille au jardin (1901)

Le déjeuner du chien (1910)

Nu à baignoire (1931)

La salle á manger (1913)
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La Terrasse de Vernon (1928)
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Mag dat/Moogt gij?
Een antwoord aan Ida Gerhardt
Rob Schouten
Ik ga me voor deze gelegenheid boos maken op Ida Gerhardt, want ze heeft in het
Cultureel Supplement van NRC Handelsblad op 3 februari jongstleden onder de titel
‘Kritiek als intimidatie’ een artikel geschreven dat me als een graat in de keel is
blijven steken. In de eerste plaats word ik daarin als poëziecriticus, in gedeelde smart
met Huub Beurskens (wie? ei, bien étonné...) door haar als een eigenwijze snotneus
behandeld, in de tweede plaats geeft ze een oneerlijk beeld van de Nederlandse
literatuurkritiek in het algemeen en ten slotte drukt ze zich zelf ten onrechte, en niet
voor het eerst, de martelaarskroon op het hoofd. Een lichtgeraakt artikel is het, waarin
weinig wordt waargemaakt.
Wat is er gebeurd? Huub Beurskens en ik (verder ongeveer in alle opzichten van
mening verschillend) hebben het gewaagd niet met knikkende knieën naar het altaar
van Ida Gerhardts poëzie toe te kruipen. We hebben, Joost mag weten waarvandaan,
de euvele moed gehaald om die twee laatste bundels van haar, Dolen en dromen en
De zomen van het licht, niet zulke geweldig monumentale poëzie te vinden. Wat zijn
we dus? Intolerant, niet loyaal, onze uitingen grenzen aan laster, we zetten hetzes op
touw, onze oordelen getuigen van ‘mauvaise foi’ en, het ergste, ze hebben ‘met de
waarheid niets van doen’. Welke waarheid? Waar ter wereld bevindt zich die canon
van onomstotelijke zekerheden, waarmee de behoorlijke literatuurcriticus zijn werk
heeft te doen? Hoe ziet dat ding eruit? Nu, veel op aarde mag onzeker zijn maar dít
althans niet, dat Ida Gerhardt ‘weet wat een goed vers is, en zelf een goed vers
schrijven kan’. Ze zegt het zelf, dus de criticus die het daar niet helemaal of helemaal
niet mee eens is, is te kwader trouw, een lasteraar.
Maar is, ik durf het haast niet te zeggen, is het misschien, heel misschien, mogelijk
dat bij de beoordeling van (met name een nieuw) artistiek produkt iets als persoonlijke
smaak ook een rol speelt? Kan het zijn dat een kritiek niet over objectieve waarheid
kan gaan, maar altijd slechts een subjectieve waarneming betreft? Of vergis ik mij
en zijn er redenen om Randall Jarrell tegen te spreken die in The Age of Criticism
opschreef: ‘The best critic who ever lived could not prove that the Iliad is better than
Trees; the critic can only state his believe persuasively, and hope that the reader of
the poem will agree’. Ik schaam me haast dat ik deze banale wijsheid moet citeren,
maar gelukkig is er nog iemand aan wie ze besteed is.

Antiquarisch
Dan nu over mij als snotneus. In mijn recensie van De zomen van het licht (Vrij
Nederland, Boekenbijlage februari 1983) heb ik een groot gedeelte van de gedichten
uit die bundel van antiquarisch taalgebruik beticht; een beetje ‘wereldvreemd’ vond
ik ze hier en daar. Niet álle gedichten, wel verreweg de meeste. Ik had ook een
voorbeeld om dat te illustreren, het fragment ‘Nu zwaarder wordt der jaren last’ uit
een van die verzen. Wat heb ik precies tegen zo'n regel? Het volgende: dat die dubbele
woordomkering ‘Nu zwaarder wordt’ en ‘der jaren last’ niets anders teweegbrengt
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dan een soort metrische muzikaliteit, een eventueel mooiklinken (aan mij dus niet
besteed) dat ik meer met de poëzie van een eeuw geleden dan met die van onze tijd
associeer. Dat betekent niet dat ik, zoals Ida Gerhardt schijnt te denken, per se iets
tegen inversies, elisies, ‘Gij’ en dergelijke in de hedendaagse poëzie heb. Maar als
ze zo nadrukkelijk aangebracht worden, zie ik graag dat ze een inhoudelijke functie
hebben. Ik zal proberen aan te geven wat ik bedoel. In de regel ‘Is zij welhaast een
kunst'ner met een zwakke kin’ van Th. Sontrop is de contractie in ‘kunst'ner’ mooi
omdat zij een taalplastische uitvoering van die zwakke kin is. En in de regels
‘Wanneer zij op haar voetstuk zich verheft,/kracht aan zijn strijd ontleent, haar
schouders schraagt/en hij - van schuld vervulde dwerg - vergeving vraagt/voor wat
zijn hand haar aangedaan heeft, treft/hem van haar stalen mond het snijdend spreken’
(Neeltje Maria Min schreef ze ooit op) waardeer ik de inversies omdat ze het statige,
strenge van de meesteres in kwestie stilistisch illustreren. Ik houd nu eenmaal niet
zo van wat ik atavistische mooiklinkerij vind, van poëzie die in de voornaamste plaats
muzikaal of evocatief wil wezen; ik kan het ook niet helpen, het is geen gevaarlijke
ziekte. Mijn voorkeur gaat uit naar plastische, verbeeldingrijke gedichten. Dat is nu
eenmaal mijn smaak, ik zou hem niet graag voor ‘waar’ houden. Overigens kan ik
voor de woordvolgorde in ‘Nu zwaarder wordt der jaren last’ nog wel een dergelijke
functie verzinnen. Het gedateerd taalgebruik illustreert voortreffelijk de almaar
zwaarder wordende last der jaren, die soms op Ida Gerhardts poëzie drukt.

Instinctief eksteroog
Hoe mijn persoonlijke smaak er ook uit mag zien; Ida Gerhardt beslist apodictisch
dat ik mij zelf al veel te lang (hoe lang precies? sinds wanneer?) tot mijn eigen schade
het zicht op poëzie ontnomen heb en mijn heil zoek in opportunistische
nivelleringsprincipes. Het staat haar uiteraard vrij dat te vinden, maar het zou voor
de bewijsvoering wel zo aardig zijn als ze ook met argumenten op tafel kwam die
níét ontleend zijn aan mijn kritiek op haar poëzie. Ik begrijp het wel, ze is natuurlijk
beledigd, en wie beledigd is wil wel foeteren, maar nijd is nu eenmaal een slechte
raadgeefster. Ik ben dan ook in het geheel niet geïntimideerd door haar ten eigen
bate gelanceerde kritiek op mijn kritisch vermogen, zolang ze niet aantoont dat daar
fundamenteel iets aan schort. Ik tart Ida Gerhardt met een ander bewijs dan dat wat
het instinctieve eksteroog op haar lange tenen haar ingeeft, waar te maken dat ik als
criticus opportunistische nivelleringsprincipes hanteer. Al mijn knipsels stel ik haar
ter beschikking.
Trouwens, over nivellering gesproken. De ondertitel van haar artikel luidt ‘een
tijdverschijnsel’ (overigens is het tijdsverschijnsel). Na aanvankelijk Beurskens en
mij persoonlijk te hebben toegesproken, verandert zij haar doelwit ongemerkt in een
niet nader omschreven groep ‘Gij’. Achter die ‘Gij’ laten zich heel wat meer namen
dan die van ons tweeën vermoeden; het zou ook wel te veel eer voor mij zijn om
samen met nog anderhalve criticus wat voor tijdsverschijnselen dan ook teweeg te
mogen brengen. Moge we Ida Gerhardts insinuatie geloven, dan wordt de huidige
literatuurkritiek grotendeels geschreven door een generatie recensenten die zich
aangewend hebben in een minimum van tijd, en liefst óók nog vanuit een parti pris
andermans werk door te raggen, om vervolgens, zich wiedend in hun kleine
machtspositie slordige, ijdele en laatdunkende stukken neer te kladden. Wij zijn
toegerust, vergeef Ida Gerhardt dat ze het zegt (nou vooruit, absolvo te), met ‘een
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bek vol blaf’. Goed, schreeuwende kabouters die we met z'n allen zijn, er is ergens
ver weg een vrouw die geërgerd op ons neerkijkt, laten we haar hielen gaan likken,
haar slippen dragen, lippenhuldes aan haar gaan brengen, misschien draait ze dan
bij. Laten we net doen of we allemaal hetzelfde zijn en vinden. En wat doet het er
ook toe dat kabouter Huub gemiddeld heel anders over literatuur oordeelt dan kabouter
Rob, hoewel ze er, raar eigenlijk, allebei even kort of zelfs helemaal niet over hebben
nagedacht.
Maar ik merk dat ik begin te smalen en ik wil niet smalen. Ik wil eerlijk en oprecht
opschrijven dat de dichteres Ida Gerhardt zich in dat stuk van haar zo geweldig laat
kennen, dat ze eventueel andere poëtische intuïties dan de hare niet naast zich duldt,
dat ze het niet kan hebben dat mensen die een halve eeuw jonger zijn, anders denken
en schrijven. En ook dat ze een vals beeld geeft van de Nederlandse kritiek als een
kongsi van samenzwerende machtswellustelingen, vervuld van kwade trouw, hetzes
en lastercampagnes. En dat ze door dat te doen reageert als de voetbalsupporter die
begint te schreeuwen dat de scheidsrechter is omgekocht omdat hij een ‘glaszuiver’
doelpunt afkeurt. Mag dat? Mag ik dat allemaal zeggen?

Gastcollege kwaaiigheid
Ik heb me een jaar geleden een beetje vrolijk gemaakt over sommige van haar
gedichten, ik heb wat gespot met de noten die ze achter in haar werk opnam, want
ik vond ze wat bespottelijk, ik heb kritiek geleverd op haar taalgebruik en sommige
van haar denkbeelden over de maatschappij, ik ontken het niet, ik heb zelfs gesneerd,
een goed en klassiek retorisch middel, maar ik laat me niet aanpraten dat zo iets niet
toegestaan is, zoals ik mij ook niet laat voorschrijven hoe mijn smaak er precies uit
moet zien. Allwissend bin ich nicht, doch viel ist mir
Vervolg op pagina 17
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Griezelige mannen en artiesten
De debuten van Bas Heijne en Jan de Rooy
Laatste woorden door Bas Heijne Uitgever: Tabula 161 p., f22,50
Nachtvlinders door Jan de Rooy Uitgever: De Prom 148 p., f22,50
Frans de Rover
Ironie, in al haar verschijningsvormen, is een van de boeiendste facetten van literatuur.
Een heel bijzondere vorm van ironie bevat het werk van de debutanten Bas Heijne
en Jan de Rooy. Beiden lijken in hun romans geen middel onbeproefd te laten om,
bij voorkeur achter de rug van hun personages knipogend naar de lezer, ironische en
zelfs satirische effecten te bereiken. Beide debutanten mislukken daarin.
Toch, ondanks de minimale kwaliteit van de afzonderlijke romans, ontstaat tussen
beide boeken een bijkans bizarre vorm van ironie die weliswaar geen enkele
‘meerwaarde’ oplevert, maar die minstens frappeert. Beide auteurs lijken hun poëtica
te baseren op het ijzersterke motto: ‘kunst, religie en erotiek’. Door de ogen van
eenzelfde hinderlijk, want volstrekt ongecoördineerd ronddarrende alwetende verteller
presenteren ze een beeld van de moderne en dus een beetje decadente tijd. Het is dat
de decors van de romans respectievelijk in Amsterdam en 's-Gravenhage staan
opgezet, want zonder die geografische afstand zouden de personages, de schrijvende
en musicerende kunstenaars met hun schare dwepende meelopers, de zorgzame,
moederlijke buurvrouwen/hospita's en de corrupte bisschoppen, elkaar zeker ontmoet
hebben, of erger nog: voor de voeten zijn gaan lopen - hetzij tijdens nachtelijke
sluiptochten door de bosjes van het Haags gemeentemuseum waar griezelige mannen
nog veel griezeliger dingen met elkaar doen, hetzij in het Amsterdamse ‘Russisch
café’ waar leeghoofdige kunstartiesten nog veel leeghoofdiger gesprekken met elkaar
voeren. Dan was helemaal ontstaan waar Heijnes hoofdpersoon, de vijfendertigjarige
auteur Immanuel ‘Jojo’ Ter Braak, een ‘beschouwend artikel’ over wil schrijven:
‘dat aangezien de hedendaagse Westerse beschaving als los zand aan elkaar hangt,
het voor een moderne kunstenaar niet meer mogelijk is een coherent wereldbeeld te
vormen. Bij een zekere groep kunstenaars, aan wie hij de naam Fragmentisten gaf,
echode hun werk dit beeld van een versnipperd universum (...) Het welluidende etiket
Fragmentisme zou ongetwijfeld hoge ogen gooien bij zijn collega-critici en binnen
niet al te lange tijd algemeen in zwang zijn. “De environments van Andries de Boer
kennen een sterk fragmentische inslag.” Of: “Dit weinig opwindende debuut is
wellicht al te nauw op de leest van het fragmentisme geschoeid.” Je bedacht een
ander woord voor de chaos en je had er als vanzelf orde in aangebracht.’
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Bas Heijne, foto Chris van Houts

Heijnes roman staat vol met dit type overwegingen dat direct verwijst naar zijn
eigen schrijfarbeid, of juister gezegd: naar de onmogelijkheid van de hoofdpersoon
om tot het schrijven van een roman te komen. Sinds het symbolisme is de
thematisering van literair onvermogen een bekend verschijnsel in proza en poëzie een paradox die een superieure vorm van ironie kan opleveren. Maar Heijne mag op
dat effect geen aanspraak maken: in weerwil van motto's van Shakespeare, Shelley
en Stendhal, ondanks alle literaire ‘trucs’ en erudiete verwijzingen, is de
‘geschiedenis’ van zijn roman zo zouteloos dat alles wat als ironie bedoeld moest
zijn geen enkele reddende marge voor het eindoordeel biedt.

Disco-ritme
De weergave van Jojo's avonturen in het Amsterdamse wereldje heeft, ook wat de
knipogen naar de lezer betreft, nog het meest weg van zo'n stroboscopische
disco-verlichting. Geen toeval - Jojo's liefdesvriend Vincent, de koning van het
populaire lied, gebruikte op zijn laatste plaat ‘een meeslepend disco-ritme’ en wanneer
die dreun vanuit de woning van de Vincent aanbiddende bovenbuurvrouw, weduwe
Laarman, tot Jojo doordringt, laat hem dat niet onberoerd. ‘Hij dacht aan Vincent
en zijn hand bewoog zich automatisch naar zijn schoot. Met gesloten ogen begon hij
zichzelf te bevredigen, terwijl hij probeerde het tempo van zijn handbewegingen
gelijke tred te laten houden met het stuwende ritme van Als de zon schijnt.’ Na
zonneschijn komt regen: Vincent stort korte tijd later achterop de ‘motorino’ van de
Italiaanse ‘ragazzo’ Alessandro in een ravijn. Maar voordat de weduwe Laarman
met Jojo afreist naar de Florentijnse begrafenis en de beeldige Alessandro liefdevol
zal adopteren, passeert er ook in het Venetië van het Noorden nog een en ander.
Briljant middelpunt van het gebeuren is de kunstenaar-estheet Otto de Germain, een
buitengewoon irritant type dat zich laat inspireren door ‘de personificatie van al het
schone op deze wereld’, ‘de mystieke eenheid van de zinnen en de geest’: ‘Het visioen
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van Eros. Het allermooiste wat een dichter kan overkomen. Dante had Beatrice,
Petrarca had Laura, Shakespeare mr. W.H., Stefan George had Maximilian en Otto
de Germain heeft Sebastiaan.’ Hoewel, het briljant middelpunt... in een verhaal
waarin ten slotte een ik-verteller uitroept: ‘eigenlijk ben ik iemand uit een
negentiendeeeuwse roman’ en waarin bars als ‘Club Lord Douglas’ en Prometheus'
gefrequenteerd worden, zou van een figuur als Otto de Germain, gemodelleerd naar
Oscar Wilde (en diens pendant in de moderne tijd: Gerrit Komrij), iets méér brille
verwacht mogen worden dan vastgelegd in uitspraken als: ‘Kunst is bedrog (...) De
muze is een pokdalige hoer, een opgeschilderde lichtekooi, een syfilitische snol, die
haar uitgeteerde lichaam voor een paar centen aan de eerste de beste onbekende
verkwanselt en hem gedurende enkele zalige momenten de illusie van de eeuwigheid
schenkt, of: De schatkist van een kunstenaar is zijn verleden (...) de gouden momenten
van zijn leven, maar alles bij elkaar toch niet meer dan een hoopje fragmenten,
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moet hij met behulp van zijn verbeelding omsmelten tot iets blijvends, iets eeuwigs.’
Platte clichés zonder enige werking en dat is een typering voor de gehele roman
- van Otto's betrokkenheid bij de financiële manipulaties van zijn ‘ami particulier’,
bisschop Anders, tot het optreden van de vijftigjarige romancière Geesje Loevesteijn,
beroemd door haar Bitter fruit, ‘het flinterdunne relaas van de bewogen relatie met
haar vader’, socialistisch groenteman in Zeebrugge en zijn leven lang bestrijder van
het rooms geloof. Als hoogtepunt van de gebeurtenissen moet ongetwijfeld de
vernissage gelden ter gelegenheid van het verschijnen in één exemplaar van Otto's
dichtbundel Ikaros' vlucht. Ontvangen en aangediend door Sebastiaan in de rol van
aangekleed aapje zijn vrijwel alle personages verenigd, zelfs Jojo is er, zojuist
teruggekeerd uit Florence, aan zijn zijde Alessandro, ‘Vincents minnaar, Vincents
moordenaar’. Het wachten is op de komst van een bijzondere gast: ‘de zwarte
Madonna van Baltimore’, Ruth Rhodes, met haar laatste plaat nét boven Vincent in
de hitparade. Uiteraard loopt haar privé-optreden uit op chaos en anarchie - zingend
van de whiskey trapt ze in de sleep van haar gewaad: Ze graaide in de lucht, probeerde
steun te zoeken en viel languit tegen het piëdestal met Ikaros' vlucht. De glazen stolp
spatte uiteen. Welk een komisch tafereel, maar niet voor Ruth die vloekend en tierend
de party verlaat, met als treffend slotaccoord: Haar bloeddoorlopen ogen spatten
vuur. Maar Jojo is door haar zodanig aangedaan dat hij haar volgt naar Rome. Zo
krijgt de roman nog een derde deel: Jojo als aanbidder van de zwarte Madonna.
Beiden gaan ten onder, waarbij Jojo's val nog een extra dimensie zou moeten krijgen
door de uitvoerige verwijzingen naar de jonggestorven, door Shelley en Byron
beweende dichter Keats. ‘Zou moeten krijgen’, maar het helaas niet krijgt, want
ondanks de tournure van de alwetende verteller in een ikverteler die dit boek
becommentarieert, roept deze roman over de Amsterdamse kunstparasieten maar
één beeld op: Haagse bluf. Het lievelingshapje van Jan de Rooy.

Laag voorhoofd
Nachtvlinders is wederom een produkt van het fragmentisme. Zonder enige noodzaak
babbelt en kabbelt het maar voort over kunst en leven met ditmaal als middelpunt
‘de veelbelovende pianist’ Willem Vermuur, bemoederd door de goede zorgen van
zijn hospita, de weduwe Hars, die hem zéér bewondert, bedreigd door vrouwen met
veile plannen die hem ook zéér bewonderen en daarom pianoles van hem krijgen.
Daar is Alletta Vogel, de hem bespiedende en 's nachts in travestie nasluipende
overbuurvrouw die veel van Engelse literatuur weet en er ook een mening over de
Nederlandse op na houdt: ‘Men ziet hier liever hagiografietjes verschijnen dan
goedgedocumenteerde studies. Kijk eens naar mijn neef, die hoe langer hoe zoetere
bonbons van Couperus bakt.’ Zijn andere belaagster is Johanna, de smachtende
dochter van het muzikale, nouveauriche echtpaar Daalen. Zij heeft Willem op
instigatie van haar moeder ten huwelijk gevraagd, niet zonder twijfels: ‘Ze bekeek
Vermuur, die roerloos in het vuur staarde, door de spleetjes van haar ogen. Hij was
te mooi voor een man, vond ze. Zijn huid glansde mat in het beweeglijke licht van
de vlammen, zijn wenkbrauwen en wimpers, donker en welgevormd, leken wel van
zijde en fluweel.’ Johanna's motieven zijn niet zuiver en haar rivale concludeert dat
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bij de eerste confrontatie feilloos uit het fysiek: ‘Nu het profiel voor een minder groot
deel werd omlijst door het kapsel, zag Aletta met voldoening dat Johanna een
opvallend laag voorhoofd had.’
Willems diepste wensen reiken echter verder dan de vrouwtjes: ‘Voor hij zich
aankleedde, bekeek hij zich langdurig in de grote spiegel. Net als vroeger nam hij
verschillende houdingen aan die hij nabootste uit zijn Michelangelo-boek (...) Hij
bekeek zichzelf met een blik waarin het verlangen schitterde zijn evenbeeld in vlees
en bloed tegenover zich te hebben, het te betasten en de warmte ervan te voelen (...)
Het duurde niet lang of hij drukte zich hartstochtelijk tegen zijn koude evenbeeld.’
Johanna's moeder, de hoerige zangeres ‘La Daalen’, de zingende Trut van
's-Gravenhage, die een verhouding met Willem Duys schijnt te hebben, krijgt
vermoedens van Willems onvervulde verlangens. Op een muzikale soirée in de
decadente Villa Daalen smeedt ze samen met de huisvriend, de gluiperige bisschop
Es uit Rotterdam, een geraffineerd plan. De jongen Van Beuningen (‘Hij draaide
ook vreemd met zijn schouders en hij fatsoeneerde om de haverklap zijn haar’) zal
als lokaas dienen. Overigens was die culturele avond nog bijna verstoord toen Willem
tijdens het diner de bisschop wat bitter fruit opdiende: hij vermeldt niet alleen dat
zijn vader ‘protestants is opgevoed maar al op jeugdige leeftijd is hij atheïst geworden
en tot op de dag van vandaag is hij een actief bestrijder van het kerkelijk instituut,’
hij getuigt ook van zijn voorliefde voor Gerard Reve, ‘Het is aan u om zijn
onderwerpen smerig te vinden, maar hij schrijft het mooiste Nederlands dat denkbaar
is’. Toch is het onafwendbaar dat mooie Willem uiteindelijk in het herenleven terecht
zal komen, al moeten we voor dat heuglijk moment wachten tot de thuiskomst uit
Amerika van de dochter van weduwe Hars, Clematis, een beroemd tekenares die ook
nog verhalen schrijft. Zij doorziet Willem geheel, nodigt hem uit haar lessen aan de
Academie te volgen (Willem kón al prachtig tekenen) en daar ontmoet hij ‘een jongen
met een rode trui’ die natuurlijk Rob heet. Diezelfde avond, op zijn kamer, bespied
door Aletta, ‘vlijde (hij) zijn hoofd tegen de hals van zijn vriend. Op dat moment
betreurde Aletta het dat ze met haar binocle niet kon schieten.’ Aletta toch! Enkele
avonden daarvoor had ze bij Willem nog van die prachtige gedichten van Shakespeare
en Donne voorgedragen, en ook Byron en Shelley had ze paraat. Edoch, Narcissus
zal vallen: de dames wenden zich hysterisch van hem af (Johanna tijdens een live
t.v. -optreden van haar vader-deorganist die op de beeldbuis aan een hartaanval
bezwijkt) en met Rob wordt het ook niets, hun beider diepe gevoelens voor kunst en
cultuur ten spijt.

Haagse bluf
Haagse bluf allemaal, maar met een heel zure nasmaak - de obsessie van de verteller
voor het fysiek van de anders-voelende medemens heeft ronduit perfide trekken.
Wanneer Willem zijn spiegelstandje maakt en twijfelt aan wat hij is en wil, heet het:
‘de weinige keren dat hij iets met jongens had gedaan was hij achteraf met zoveel
weerzin vervuld dat hij er maandenlang van overtuigd was dat het dát niet was wat
hij zocht. Toch groeide op de wortels der afkeer (SIC!) altijd weer prikkelende
nieuwsgierigheid, en op zoek naar de idealen uit zijn Michelangeloboek was hij
meermalen afgedaald tot in de riolen van de hel. Maar wat hij daar trof was niets
dan sluw door de nacht sluipend geduivelte, en daarmee wilde hij niet (...) vergeleken
worden.’ Een tekenleraar voor wie hij in zijn jeugd poseerde en die verliefd op hem
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was, heeft een ‘rossige baard en geniepige oogjes’ en spreekt met een falsetstem.
Toen ze samen een reis door Italië maakten, ‘wist (hij) de mooiste plekjes te vinden
en blijkbaar vermeldde zijn reisgids ook alle urinoirs. Er was geen stad of hij vond
er wel een obscure waterplaats. Soms leek het wel of hij naar die plaatsen eerder
zocht dan naar kathedralen en paleizen.’ Uiteraard heeft deze vieze man Willem ooit
dronken gevoerd en daarna aan zijn tegennatuurlijke wil onderworpen. De aardige
Rob met-de-rodetrui stelt Willem een vriend voor: ‘door de slappe hand en de gulzige
blikken waarmee hij werd opgenomen, kon hij geen sympathie voor hem opbrengen.’
Even later is het gezelschap in een nichtendisco: ‘Eenmaal aan het donkerrode licht
gewend, zag Willem niets dan koppen met hazelippen, littekens, wijkende kinnen,
wratten en puisten. En uit die koppen kwam vals gelach, louche geloer en een
schaamteloos gesis.’
Lezen wij dit nog als ironie? Dan wél afkomstig van achter een heel laag voorhoofd!
Ze kunnen in 's-Gravenhage misschien prachtig tekenen, zingen en pianospelen,
schrijven vereist een andere souplese, op een wat geestelijker en geestrijker niveau
vooral. Bij alle overeenkomsten, alle intertextuele ironie tussen Heijne en De Rooy,
verbleekt Heijnes roman in vergelijking met dit type fragmenten tot een onschuldig
jongensboek. Daaraan ontleen ik dan ook maar mijn conclusie: deze weinig
opwindende debuten zijn wellicht al te nauw op de leest van het amateurisme, pardon:
fragmentisme geschoeid. Ik hoop dat ze van beide auteurs voorlopig de laatste
woorden zijn.
■
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Een geval van zelfkuizing
Het dagboek van Nicolaas Beets
Het dagboek van de student Nicolaas Beets 1833-1836 Uitgegeven, ingeleid
en toegelicht door Peter van Zonneveld Uitgever: Nederlands Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum, serie: Achter het boek, 278 p., f 49,Marita Mathijsen
In het Letterkundig Museum van Den Haag wordt als een kostbaar onderdeel van de
collectie het dagboek van de student Nicolaas Beets bewaard. Toch betreft het hier
een vervalsing die gekoesterd wordt: Beets zelf heeft op gevorderde leeftijd zijn
oorspronkelijk dagboek vernietigd, na de bruikbare passages eruit gescheurd te
hebben om ze in een nieuw geheel te voegen.
Het nieuwe stelde hij samen door oude gedeelten te bewerken, in te korten of van
toelichting te voorzien. Ook verdween er heel wat: naar schatting de helft van het
origineel. Hoe de verdwenen helft eruit gezien heeft, daarnaar kan men gissen aan
de hand van de overgebleven oorspronkelijke stukken. Dat er aanzienlijk meer in
gebiljart werd dan in de bewerking, is nu niet zo'n openbaring, maar past wel in de
gedachte dat Beets misschien veel schrapte van zaken die het werkelijke leven
betroffen. Uit bewaard gebleven brieven van Beets uit de periode van het dagboek
kan men bij vergelijking niets anders dan concluderen dat hij ook veel puntigs en
hatelijks over medemensen uit het dagboek verdonkeremaand moet hebben. Toch is
ook het gehavende overgeblevene een uniek document.
In de jaren vijftig verscheen het dagboek van Beets voor het eerst in druk, als
Ooievaarpocketje in een uitgave van H.E. van Gelder. Hoe onzorgvuldig deze uitgave
was, blijkt pas goed nu de editie van Peter van Zonnenveld in de onvolprezen reeks
Achter het boek van het Letterkundig Museum verschenen is. Van Gelders uitgave
was niet alleen op een lastige manier thematisch, en niet chronologisch, geordend,
hij bevatte ook slordigheden en onjuistheden, en was onhanteerbaar door het ontbreken
van een register. Zou het Letterkundig Museum over voldoende fondsen beschikken,
dan zou iedereen die daar een Van Gelder-dagboek in kwam leveren ter vernietiging,
beloond moeten worden met de nieuwe uitgave.
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Nicolaas Beets in 1837

Studentenromantiek
Het dagboek van Beets loopt van de eerste dag dat hij in Leiden kwam studeren op
zijn achttiende in 1834, tot op de dag dat hij intiem werd met zijn aanstaande vrouw,
drie jaar later. Daartussen speelt zich de bloeitijd van de Leidse (studenten) romantiek
af, en de aanloop tot het hoogtepunt van de vaderlandse romantiek dat met de
oprichting van De Gids in 1837 gemarkeerd wordt. Voor de geschiedenis van beide
richtingen levert het dagboek verrassende en boeiende informatie, zoals die over het
algemeen alleen maar door tijdgenoten gegeven kan worden.
Een aantal zaken was natuurlijk inmiddels wel bekend. We weten wel dat de vroege
negentiende-eeuwers onverbeterlijke dwepers waren, maar wie gelooft er nu dat een
vriend, nadat hij Beets een gedicht heeft horen voorlezen, in tranen uitbarst, stamelt
‘ik heb u nog nooit zoo lief gehad’, en beeft en weent en het sterk op zijn zenuwen
heeft - wie gelooft dat tenzij hij het in een egodocument beschreven ziet? Wie gelooft
dat het lezen van Balzacs Vendetta Beets zo hevig aandoet dat hij met moeite kan
voortlezen en tenslotte uitbarst in een tranenvloed? We weten wel dat er een
vriendschapscultus bestond, maar wie stelt zich daarbij voor hoe drie studenten op
een mooie dag in mei een bootje huren en de Rijn afroeien, ontbijten in het bootje
onder het overhangend lommer, naar Katwijk varen en daar de boot meren, vandaar
naar zee wandelen en - naakt - een bad nemen, dineren en biljarten, en tegen de avond
Tollens citerend en in innige vriendschap en eenstemmigheid terugroeien? Wie weet
zich werkelijk de rol van de immoralist Byron voor te stellen, en dat er moed nodig
was om er openlijk voor uit te komen dat men hem bewonderde? In het dagboek
komt hij negenenveertig maal voor, hij wordt vaker geciteerd dan de bijbel of
Bilderdijk. Beets heeft hem vertaald, maar zijn vader is zo bezorgd voor de carrière
van zoonlief, dat hij hem dringend aanraadt de vertalingen anoniem te publiceren,
wat Beets ook doet.
Ondanks de zelfcensuur laat Beets toch nog wat onvermoede kanten van zichzelf
zien. Leed hij aan het Lolita-complex? Enige malen schrijft hij over de
aantrekkingskracht van ‘de wordende schoonheid’: ‘niets zoo boeiend voor mij als
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een lief blond kind van een jaar of 13, 14. (...) Ik had het willen kussen met die blauwe
ogen en lief rozeblosje.’ Zo ook verbergt hij niet dat hij nogal autoriteitsgevoelig is:
kritiek van hooggeplaatsten als professor Geel verdraagt hij slecht, en op de dag dat
hij verneemt van de dood van zijn vriend en voorganger in de vaderlandse romantiek
Aarnout Drost, zegt hij een diner bij professor Van der Palm niet af, integendeel, ‘de
tegenwoordigheid van de groote man’ haalde hem uit de treurige stemming.
Frappante passages zijn er over het letterkundige leven van de oude en jonge garde.
Men hoort het knarsen tussen de generaties, maar ook tussen de jongeren onderling
als een van hen zich dweepzuchtiger of radicaler opstelt dan de ander. Kneppelhout
wordt herhaaldelijk tot de orde geroepen omdat men vindt dat hij zich te zeer met
het Franse idioom vereenzelvigt en zich romantischer dan de romantiek gedraagt.
Bakhuizen van den Brink wordt, waarschijnlijk om zijn radicale en rationele
redeneringen, op een afstand gehouden. Voor vriendschapsgevoelens lijkt hij ook
zelf niet toegankelijk te zijn: wel voor kameraadschap, biljartpartijen en discussies.
Met Potgieter had Beets via Bakhuizen veel literaire contacten, maar hij leerde hem
pas kennen tijdens een verblijf in Amsterdam. Beets had zich kennelijk voorgesteld
in Potgieter een gedoemde te zien, en was verbaasd dat het genie dat hij ontmoette
slechts een gewoon lachend mens bleek te zijn: ‘Ik had mij voorgesteld in hem te
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zullen zien een lang, mager, bleek mensch met melancholieke gelaatstrekken, en een
droevig teeken van noodlot op zijn voorhoofd. Hij was geheel anders, zijn gestalte
was zeer gewoon. De uitdrukking van zijn gelaat heel vroolijk. Zijn voorhoofd hoog
en helder. Zijn oogen klaar en altijd in beweging. Potgieter lacht veel.’

De Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid

Byronzucht
Als siamese tweeling treden in het dagboek de oude garde en de jaloezie op. Daar
zijn de neuzelige professoren die hatelijke opmerkingen aan de studenten maken
over hun Byron-zucht. Daar is Geel die vindt dat het te gek wordt in Leiden en men
nergens meer kan komen of men hoort de glorie van Beets voor en na: dat jongmens
zal nog over het paard getild worden. Of die lang en breed vergeten professor die
vol minachting Kneppelhouts produkten ‘ridicule’ noemt. Als Beets zijn Amsterdamse
reisje maakt, komen in de sociëteit Doctrina et Amicitia de oudere dichters met veel
strijkages eens kijken naar het nieuwe licht. Hendrik Harmen Klijn spreekt hem toe
over het gevaarlijke van de romantische school, maar stelt zich daarbij zo onderdanig
op dat Beets er beduusd van is. In de schouwburg dringt de toneeldichter Hilman
zich bij hem op, spreekt over allerlei bekende dichters alsof hij ze persoonlijk kent
maar gebruikt de verkeerde voornamen, en bovendien verspreidt hij zo'n zware
uienlucht dat de fijnreukige Beets zich walgend van hem afwendt.
Is de Beets van de Camera Obscura in het dagboek herkenbaar? Af en toe in
beschrijvingen van personen, zoals Drost met zijn temende uitspraak, of Van Lennep
met zijn spotzieke trekken die zo'n vaal uiterlijk heeft dat het wel lijkt of hij in meel
werkt. Hildebrand is ook herkenbaar in het ironisch commentaar dat hij levert op
een overspannen avond in een Haarlems logement, waar Beets en Drost samen zaten,
en Beets zijn zwart Spaans verhaal José reciteerde en Drost op zijn beurt stukken uit
het dramatisch verhaal De pestzegen voordroeg. Een onder hen gelogeerde gast kon
geen oog dichtdoen en oogstte later in eigen kring veel succes met zijn verhaal over
twee dichters die op hoogst pedante toon elkaar verzen voorlazen.
De stichtelijke Beets van ná de Camera Obscura is ook aanwezig. Zijn
natuurbeschrijvingen, die tot de mooiste passages van het dagboek behoren, geeft
hij steeds weer aan het slot een tournure naar de goddelijke voorzienigheid, die later
in zijn poëzie het overheersend motief zal worden. Hij bezint zich herhaaldelijk op
het vergankelijke van de roem - ofschoon hij er ook duidelijk van geniet - en stelt
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zijn roeping als dominee hoger dan die als dichter: de auteur van de José en andere
romantische verzen moet een godgeleerde, een dominee worden, en daar heeft hij
de poëzie - een tijdlang, zegt hij - voor over. Dat de ‘tijdlang’ levenslang zou worden,
besefte hij toen misschien nog niet. In een gesprek zei Peter van Zonneveld me eens
ervan overtuigd te zijn dat Beets eigenlijk altijd een diep gelovig mens is geweest,
nooit een ommezwaai naar het geloof gemaakt heeft, en dat er als zodanig ook geen
‘probleem Beets’ bestaat. Het dagboek zou hier en daar inderdaad tot die gedachte
aanleiding kunnen geven, maar wie weet of juist die plaatsen niet later toegevoegd
zijn? Een paar losse aantekeningen uit de studententijd, die Van Zonneveld nog
gevonden heeft en die door Beets niet in het gekuiste dagboek opgenomen zijn, geven
wat dat betreft aanleiding tot achterdocht. Op zondag 11 april 1835 heeft Beets,
volgens het dagboek, de Waalse kerk bezocht en is daar gesticht uitgekomen. Volgens
de aantekeningen heeft hij óók het Frans koffiehuis bezocht en lang en vergeefs op
Heije en Potgieter gewacht. Wat heeft hij daar al wachtend gedaan? De bijbel gelezen?
De zondagsrust geschonden door een partij biljart? Zondag 13 april 1834 slaat hij
over in het dagboek, maar volgens de aantekening heeft hij geen kerk bezocht maar
met vrienden in de stad ‘rondgedaasd’.
Het is jammer dat Van Zonneveld geen duidelijk onderscheid heeft aangegeven
tussen de oorspronkelijke fragmenten en die welke van later hand zijn. Zijn uitgave
laat overigens weinig te wensen over. De rijke en toepasselijke illustraties, de
verzorgde typografie en bovenal de sobere maar ter zake doende toelichtingen, waarbij
men af en toe versteld staat hoe bepaalde citaten of duistere zaken en personen tot
een oplossing hebben kunnen komen, maken er een waardige editie van. Wat mij
betreft had de inleiding wat meer gegevens over het Leidse universitaire en literaire
klimaat uit die tijd mogen bevatten. Maar soms wil een editeur zijn kruit kennelijk
niet in een keer verschieten.
■
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‘Je liefde jaagt mij de stuipen op het lijf’
De brieven van Flaubert aan Louise Colet
De kluizenaar en zijn muze. Brieven aan Louise Colet door Gustave
Flaubert Samenstelling, vertaling, voorwoord: Edu Borger Uitgever: De
Arbeiderspers, Privé Domein, 347 p., f48,50
Diny Schouten
In juni 1846, op het hoogtepunt van haar roem, ontmoette de beeldschone en
eerzuchtige dichteres Louise Colet, zesendertig jaar oud, in het atelier van de
beeldhouwer James Pradier, te midden van antieke marmeren en gipsen beelden die
aan haar schoonheid een verhoogd accent verleenden, een fysiek ongemeen
aantrekkelijke jongeman met literaire ambities. Hij wordt haar door de gastheer
aanbevolen om hem te helpen in literaire carrière.
De vierentwintigjarige onbekende jongeman heet Gustave Flaubert. Binnen vier
dagen zijn Louise, die zich op dat tijdstip al de Godin van de Romantiek heeft horen
noemen, en Flaubert minnaars, hoewel Louise haar ‘officiële’ amantbeschermheer,
de dichter, filosoof en minister van Opvoeding Victor Cousin, niet opzij zette voor
hun verhouding.
Het is het begin van een moeilijke liefde, die bij elkaar vijf jaar standhield, met daarin
een onderbreking van drie jaar. Het is de enige ‘vervulde’ liefde geweest die Flaubert
gekend heeft, de enige liefde ook die hem dronken maakte van begeerte; gevoelens
die hem overigens de stuipen op het lijf joegen. ‘Ik ben niet in de wieg gelegd om te
genieten’, staat, onderstreept, in een van de eerste brieven die hij haar schreef. Ook:
‘Ik ben ziek van je’, en: ‘Ik wou dat ik je nooit gekend had’. Dat waren niet de woorden
die Louise gewend was te horen, en waarvan ze de betekenis ook niet wenste in te
zien. Flaubert protesteert pijnlijk verbaasd tegen haar verwijten dienaangaande:
‘Liefdevoller woorden ken ik niet!’ Zijn angst voor haar onbegrip heeft hij dan al
verwoord in een eerdere brief, geschreven binnen 48 uur na hun eerste, extatische,
liefdesnacht: ‘Je bent werkelijk de enige vrouw die ik bemind én bezeten heb. Tot
nog toe leefde ik de begeerte, die door de een was gewekt, op een ander uit. (...) Jij
bent de enige, die ik heb durven bekoren, en misschien de enige die ik bekoord heb.
Dank, dank. Maar zul je mij tot het eind toe begrijpen, zul je de last van mijn
verveling, mijn hebbelijkheden, mijn grillen, mijn neerslachtige buien en mijn
driftaanvallen verdragen? Je vraagt me bij voorbeeld je elke dag te schrijven en als
ik het niet doe zul je me verwijten maken.’
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Gustave Flaubert, tekening van Dunoyer de Segonzac

Louise Colet, tekening van Winterhalter, ong. 1840

‘Maar wat is roem?’
Drie maanden lang houdt hij het vol, haar die dagelijkse brief te schrijven, vanuit
het landgoed in Croisset aan de Seine, bij Rouen, waar hij met zijn moeder en nichtje
Caroline een uiterst teruggetrokken bestaan leidt. Het zijn brieven vol tederheden en
hartstocht, brieven waarvan Louise later zou zeggen dat haar zinnen en haar fantasie
erdoor geprikkeld werden, ‘zonder die ooit te bevredigen’.
Dan begint Louises veeleisendheid hem uit te putten. Hij wordt gek van haar
verwijten: dat hij zijn kluizenaarsbestaan niet voor haar wil opgeven; dat hun zeldzame
tête-à-têtes (in Mantes, halverwege de spoorlijn Parijs-Rouen) steeds worden uitgesteld
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omdat hij werken wil; dat hij de Kunst (zijn schrijven, vaak zeventien uur per dag,
zonder dat hij ooit een letter publiceerde: ‘ik schrijf voor mezelf, voor mij alleen,
zoals ik rook en slaap’) hoger stelde dan de Liefde; dat hij haar niet aan zijn moeder
wil voorstellen (Louise moet, omdat hij zijn moeder de wetenschap van zijn
verhouding met een getrouwde vrouw wil besparen, haar brieven via zijn vriend Du
Camp verzenden).
Haar jaloezie (‘staak je grappen over lokale erfdochters’) maakt hem moedeloos,
haar ‘burgerjuffrouwenopinies’, over prostituées bij voorbeeld, maken hem razend.
Ze is verontwaardigd als hij haar teder ‘mijn oude Muze’ noemt, denkend dat hij
zinspeelt op haar leeftijd.
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Bovenop dat alles is er nog zijn panische angst voor nageslacht, na elke ‘landing van
de Engelsen’ slaakt hij wilde kreten van opluchting: ‘De god der copulaties geve dat
ik nooit meer zulke angsten hoef te doorstaan.’ Louises behaagzucht verveelt hem,
en het ergert hem grenzeloos dat ze wil dat hij beroemd wordt: ‘Roem! roem! maar
wat is roem! Niets. Het is het lawaai aan de buitenzijde van het genot dat de kunst
verschaft.’
Was je maar een man! roept hij herhaaldelijk uit, ‘vrouwen missen de belangeloze
zucht naar het Schone’. Er is trouwens meer aan haar sekse dat hem ergert - zei niet
Benjamin Constant dat de liefde niet blind is, maar scherper ziet, alleen de feiten
anders interpreteert? Alles wat er aan vrouwen niet deugt (Schopenhauer heeft geloof
ik in dezen een milder oordeel dan Flaubert) komt... door hun verkeerde opvoeding.
‘Men leert ze bijna niets anders dan liegen en ze krijgen zoveel leugens te horen!
Niemand is ooit in staat ze de waarheid te zeggen. - En wanneer je zo ongelukkig
bent oprecht te zijn, komen ze in opstand tegen dat zonderlinge gedrag! - Wat ik ze
vooral verwijt is hun behoefte aan verdichterlijking. Stel, een man houdt van zijn
linnenmeid, en hij weet dat zij dom is, dan zal zijn genot er niet minder om zijn. Maar
als een vrouw van een of andere boerenkinkel houdt, dan is hij een miskend genie,
een hoogstaande figuur enzovoort, zodat ze door deze natuurlijk neiging om scheel
te kijken de waarheid niet zien wanneer die hun pad kruist, en ook de schoonheid
niet wanneer die zich ergens manifesteert.’
In zijn vergevingsgezinde, dodelijke verliefdheid blijft hij Louise schrijven, zij
het met beduidend minder hoge frequentie en met periodes van moedeloosheid en
stijgende irritaties. Met ontroerend geduld legt hij uit, dat ze verstandig moet zijn,
dat ze hard moet werken, dat háár idee van geluk op misverstand berust: ‘Het leven
is geen aaneenschakeling van liefdesbetuigingen. Dat kan, op zeldzame, plechtige
momenten, mooi en verrukkelijk zijn. Maar wat ons leven zoet maakt, is het iemand
deelgenoot maken van wat je bezighoudt, gelijke gezindheid en het aan een ander
toevertrouwen van je dromen, je verlangens, van al wat er in je omgaat; maar zijn
er op dit ondermaanse veel schepselen, die ook maar dezelfde mening hebben over
de manier waarop een avondmaal moet opgediend of paarden ingespannen moeten
worden?’
Louise begreep hem ongetwijfeld slecht, maar ze was er misschien ook te
ongelukkig voor. Welke indruk zouden zijn vermaningen ook maken? Zij was verliefd,
en dus immuun voor verstandige adviezen als: ‘Je moet je hart in de kunst plaatsen,
je verstand in wereldse zaken, je lichaam waar het zich goed voelt, je portemonnee
in je zak en je hoop nergens.’ Wat ze hem antwoordde valt uit de eropvolgende brief
te reconstrueren: ‘Je wordt er niet beleefder op. Je scheldt me bijna uit. In iedere
brief maak je me voor boerenpummel en voor vrek uit. Het is allervriendelijkst. Ik
zet dat op rekening van je zuidelijk temperament en ik ga verder zonder er mij iets
van aan te trekken.’

Grote egoïst
We weten ook rechtstreekser wat ze gedacht heeft, al zijn haar brieven verloren
gegaan (in het haardvuur geworpen, door het nichtje Caroline?). In zijn uitgave van
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Flauberts brieven aan Louise Colet heeft Edu Borger ook een paar ‘memoranda’ van
Louise opgenomen. In één daarvan, het ‘memento’ van 24 december 1851, geschreven
een halfjaar nadat beide gelieven zich - na een driejarig stilzwijgen - verzoend hebben
en Louise verzekerd heeft dat ze veranderd is en ze haar lot nu met berusting weet
te dragen, blijkt het weer heel erg mis te zijn: ‘Gustave, grote egoïst die hij is, houdt
alleen maar van me voor zijn eigen genoegen, om zijn lusten te bevredigen en me
zijn werken voor te lezen. Maar van míjn genoegen en míjn tevredenheid trekt hij
zich weinig aan! Bekommert hij zich om mijn tranen?’ Wiens schuld is het? verklaarde
Flaubert, een halfjaar voor hun definitieve breuk, tegenover zijn vriend Louis Bouilhet:
‘De schuld van het noodlot!’ Het verschrikkelijkst is wel, dat hij Louises tranen
voorspeld had: ‘Jouw liefde jaagt mij de stuipen op het lijf, omdat ik voel dat we er
allebei door verscheurd worden, vooral jij.’ En, in een andere context: ‘De eerste
kus opent de poort naar de tranen.’ Kon Louise in zijn fraai geformuleerde volzinnen
anders dan bewijzen zien voor zijn ‘monsterachtige persoonlijkheid’? Het lijkt een
bovenmenselijke opgave, die hij van haar verwachtte: te begrijpen welke
nietalledaagse overgevoeligheid er op de bodem van lag, te zien hoe hij smeekt om
een beetje begrip: ‘Probeer je jammerklachten enigszins te bedwingen, ze snijden
door mijn ziel’. Ze probeert hem jaloers te maken, met Alfred de Musset, maar die
opzet mislukt jammerlijk. ‘Houd jezelf het recht voor hem onvoorwaardelijk te
minachten,’ is zijn antwoord als ze zich bij hem (!) over Musset beklaagt, ‘die arme
ke-
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rel kan zijn wasvrouw niet eens bevredigen.’ In wanhoop wachtte ze hem eenmaal
bij zich thuis op, een dolk verborgen in de plooien van haar fluwelen japon, maar
onmachtig om haar lugubere plannen uit te voeren, ze liepen stuk op zijn
onbewogenheid. Een onbewogenheid die een beetje lijkt op de ‘impassibilité’ in de
beschrijvingen, of beter gezegd: de ontleding, van Madame Bovary (1857; het eerste
boek dat Flaubert, op vijfendertigjarige leeftijd publiceerde, na vijf volle jaren
moeizame arbeid), en die dat boek zo meedogenloos maakt.

Langdurige irritatie
Enid Starkie, schrijfster van een biografie over Flaubert, beweert dat hij de relaties
met Louise weer aanknoopte om in haar een studieobject te bezitten voor Emma
Bovary. Erg waarschijnlijk klinkt dat niet; in de brieven (die dezelfde Starkie voor
Flauberts ‘ware meesterwerk’ houdt) treft een huiveringwekkende psychologische
kennis, die nog verbazingwekkender is als men bedenkt dat de schrijver ervan nog
geen dertig jaar was. Maar een beetje waar is het misschien ook wel, want wie na de
brieven aan Louise Colet Madame Bovary (her)leest, ziet dat Flaubert nog wel iets
meer aan hun verhouding ontleende dan alleen het agaten stempel met de inscriptie
Amor nel Cor waar Rodolphe zich zo vrolijk over maakt - geschenk van Louise aan
Gustave, en van Emma aan Rodolphe. Louise reageerde gestoken, met een schimpvers
over ‘de roman van een handelsreiziger, waarvan de ongezonde lucht ons misselijk
maakt’. Laatste twee regels: ‘Il a raillé ce don en une phrase plate,/Mais il a gardé
pourtant le beau cachet d'agate.’
Nog weer later nam ze wraak in een roman, Lui (1859), waarin Flaubert al te
duidelijk herkenbaar is als de ‘monsterachtige en gierige’ Léonce. Aan die daad valt
gewondheid te bespeuren, die Flaubert bij zich zelf ontkende, getuige zijn uitlating
tegenover een correspondentievriendin, ‘dat Mme Colet geen enkele wond in hem
had achtergelaten, alleen de herinnering aan een langdurige irritatie’. Louise troostte
zich met een nieuwe conquête, een op dat moment zeer beroemde romancier,
Champfleury. Ze stierf arm, dik, vergeten, in een Parijse hotelkamer. Van Flaubert
is na Louise Colet geen enkele verhouding met een vrouw bekend. Théophile Gautier
moet hem eens gevraagd hebben waarom hij zo vijandig deed tegenover een vrouw
die hem het hof maakte. Het antwoord was: ‘Ze mocht eens proberen zich toegang
te verschaffen tot mijn studeerkamer.’ De keer dat Louise dat geprobeerd had, had
het einde betekend van hun verhouding.
‘Alles gaat voorbij, het water stroomt verder - en het hart vergeet.’ Om zulke
melancholieke zinnen alleen al moet men Gide gelijk geven, die de correspondentie
van Flaubert op het nachtkastje had, in plaats van de bijbel. Flaubert zelf hield het
bij Shakespeare, Rabelais, Montaigne, maar hij kende ‘Job’ dan ook al uit z'n hoofd.
Aan Louise hield hij voor dat ze zich er een gewoonte van moest maken, elke dag
iets goeds te lezen, als een brevier, ‘dat sijpelt op den duur naar binnen’.
De brieven vormen bij elkaar een schitterende ‘epistolaire autobiografie’, maar
dat is ongetwijfeld al bekend aan wie, een paar jaar geleden, Edu Borgers eerdere
bloemlezing van brieven van Flaubert, Haat is een deugd (eveneens Privé-Domein,
Arbeiderspers) gelezen heeft. Borger doet het allemaal voortreffelijk: een ruime
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keuze (115 brieven); voorbeeldige toelichtingen, die óók nog op een gerieflijke plaats
staan (onder aan elke brief); goede vertalingen (al gebruikt hij een paar keer
uitdrukkingen die ik te modieus vind: ‘schat’, ‘de warme hap’, ‘dat sloeg werkelijk
nergens op’); een informatief voorwoord. In zijn ‘nawoord’ bij de brieven uit Haat
is een deugd (aan verschillende correspondenten, onder wie vooral George Sand),
kenschetste Borger Flauberts brievenverzameling als ‘ontroerend, tragisch, dolkomisch
en leerzaam’. Dezelfde adjectieven zijn bruikbaar voor deze tweede bundel, al is met
dat ‘ontroerend’ eigenlijk genoeg gezegd. ‘In diepste wezen ben ik, wat men ook
beweert, een potsenmaker,’ schreef Flaubert aan Louise, 6 of 7 augustus 1846, in
een brief die is opgenomen in Haat is een deugd. Uit De kluizenaar en zijn muze
blijkt dat hij het twee maanden later anders formuleerde: ‘de mensen die op de bodem
van mijn ziel zouden kunnen kijken, zouden er de tranen van in hun ogen krijgen.’
■

Mag dat/moogt gij?
Vervolg van pagina 10
bewusst, of nou ja veel, genoeg om me niet van de wijs te laten brengen door een
gastcollege Kwaaiigheid aan de hogeschool voor Miskenning. Hoe hooggestemd de
woorden van Ida Gerhardt ook mogen lijken, in wezen zijn het onfatsoenlijke
aantijgingen. Dat blijkt vooral uit de onbeheerste termen die ze hier en daar laat
vallen: raggen en kladden. Iemand die het hoofd koel houdt, schrijft dat niet op, al
denkt hij het misschien. Erg tactisch kan ik het ook niet vinden. Als ze nou nog
‘minder consciëntieus’ of ‘onnaukeurig’ of iets dergelijks had gezegd.
Waarom streeft Ida Gerhardt voortdurend naar miskenning? Hoeveel meer prijzen
dan de acht of negen die ze al ontvangen heeft moeten we haar nog geven voor het
uitraakt met dat gelamenteer over ons ‘verdane lage land’, dat niet weet wat grote
poëzie is? Het gedicht met de synecdochische titel ‘Toen Holland antwoord gaf’
begint met de regels ‘dat dit mij nog gewerd: van mijn werk de late erkenning’.
Irritante regel vind ik dat, omdat er een verwijt in opgesloten ligt: beter laat dan nooit,
maar niettemin láát.
Kampioene is Ida Gerhardt, kampioene van de verwijtende dankbaarheid. Steeds
weet ze uit een dure bos bloemen wel dat ene verlepte blaadje te vissen om dat er
demonstratief bovenop te leggen. Nu klaagt ze weer de putten uit de grond naar
aanleiding van de recensies op haar bundel De zomen van het licht. Maar om precies
te zijn is dat werk gemiddeld heel lovend besproken. ‘De bundel toont maar uiterst
weinig zwakke of doffe plekken,’ schreef Hans Warren, hij ‘doet niet onder voor het
beste wat ze ooit maakte.’ Tom van Deel vond de gedichten eveneens zo de moeite
waard dat hij ergens de uitdrukking ‘weergaloos mooi’ gebruikte. Jaap Goedegebuúre,
net als ik nogal vatbaar voor wat hij beschouwt als Gerhardts profetische ambities,
raakte bij een aantal gedichten toch ook ontróérd. Elly de Waard bewonderde haar
vitaliteit en noemde haar een van de meest vooraanstaande dichters. Karel Soudijn
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schreef ‘Veel gedichten uit deze bundel vind ik echt indrukwekkend.’ Guus de Bakker:
‘haar prachtige verzen krijgen oud-testamentaire waarde’. Zelfs voor een tweetal
onder de titel ‘Anno 1982’ geschreven gedichten, waarin Ida Gerhardt abortus en
partnerruil gispt en die de meeste recensenten liever vergaten, was een bewonderaar
te vinden in de personen van L.L. Bouwers van het Nederlands Dagblad. ‘Ida Gerhardt
kan nog steeds gedichten schrijven van een grote aanschouwelijkheid, waarin ze
nuchter en nauwlettend gebeurtenissen registreert die weliswaar een diepere betekenis
kunnen hebben, maar die diepere betekenis niet nadrukkelijk verkondigen,’ schreef
Rob Schouten in Vrij Nederland. Schreef hij dat? Jazeker, heus, het is de zuivere
waarheid.
Maar het lijkt wel of Ida Gerhardt van haar uitgever alleen de negatieve reacties
toegestuurd krijgt of die zelf zorgvuldig uit hun context knipt en de rest aan de
schillenboer meegeeft. Hoe anders komt ze erbij dat Nederlandse critici haar blind,
intolerant, woedend en rancuneus haar dichtersgaven misgunnen? Deze en dergelijke
uitdrukkingen keren als een boemerang naar haar artikel terug.
■
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Luxe, luxer, het luxst
Het uitgeversfenomeen Franco Maria Ricci
Boudewijn Büch
Uitgevers
‘Het bibliofiele boek’ zegt men. Dat betekent: ‘het boekminnende boek’ en kan dus
eigenlijk niet. Bedoeld wordt het mooie boek. Het mooie boek kan zich de laatste
jaren in Nederland verheugen in een hernieuwde belangstelling. Er zijn enkele
tijdschriften die zich (bijna) uitsluitend met bibliofilie bezighouden NRC Handelsblad
heeft een rubriek over het mooie boek en meer en meer besteedt de pers aandacht
aan mooie boeken in kleine oplagen. Maar zijn het wel altijd mooie boeken? Een
kleine oplage is geen garantie voor de schoonheid van het boek.
Het tot ‘bibliofiel’ bestempelen van zeldzame uitgaafjes krijgt de laatste jaren in ons
land zelfs enkele ziekelijke trekken. Een liefhebberende literatuurvriend met een
loodzetmachine of een fotokopieerapparaat en een vriend die niet onaardig in kan
naaien, wordt recent toegezongen als een meesterdrukker of een ‘bibliofiel uitgever’.
Het heeft geen zin om in dit bestek namen te noemen van uitgevertjes die ik kleine
oplichters wens te noemen: je verkoopt geen pakje fotokopietjes of gammel zetwerk
voor honderdvijfentwintig gulden. De nauwelijks een tiental goede niet te na
gesproken (Sub Signo Libelli, de Ter Lugt Pers, Ser Prop, de helaas wat stilstaande
pers van J. Meijer et cetera), er wordt wat afgeklungeld in dit land!
Maar ook over de grenzen. Het maken van kleine oplagen en het verkopen voor
veel geld schijnt een toenemende vorm van Europese vrijetijdsbesteding te zijn.
Beleggen in kleine oplaagjes blijkbaar ook. Het gebeurt mij persoonlijk meer en
meer dat mensen mij zogenaamde mooie boeken te koop aanbieden of advies vragen
omtrent zo iets dergelijks. Bijna nooit steekt er iets bibliofiels tussen; in het beste
geval is er sprake van een luxe uitgave maar meestal van een kleine oplage en verder
niets. Zo ongeveer een jaar geleden begon er iets te ruisen in boekminnend Holland.
De naam Franco Maria Riccci werd in exclusieve kringen vaak gehoord. Naar het
scheen zou deze Italiaan de boek- en tijdschriftenwereld op zijn kop zetten en nieuwe
dimensies toevoegen aan boekuitdossing. In NRC Handelsblad schreef Maarten
Asscher een buitengewoon informatief stukje (13 juni 1983) over Ricci. Onder andere
in de Amerikaanse bladen Interview en The New York Review of Books verschenen
zeer onlangs paginagrote advertenties waarin Ricci een Engelse editie van zijn
maandblad FMR aankondigde. Zoals de lezer begrijpt, staat FMR voor Franco Maria
Ricci; enige ijdelheid kan Ricci dus niet ontzegd worden. Laat ik vooropstellen dat
Italiaanse FMR, het nulnummer van de Amerikaanse FMR, het maandblad voor
cultuur en geschiedenis van de natuurwetenschappen KOS (eerste nummer februari
1984) en Ricci's boekuitgaven en reprints er redelijk mooi en verzorgd uitzien. Vooral
de kleuren in Ricci's tijdschriften zijn buitengewoon stabiel. Maarten Asschers artikel
droeg indertijd als kop ‘Een opdringerig bibliofiel’. En zo is het. Ricci heeft zich
reeds opgedrongen in menige cercle snobinard. Men spreekt daar over hem en zijn
uitgevershuis alsof hij de typografie heeft uitgevonden, de lederen band voor het
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eerst gebruikte en de combine Georg Bondi-Melchior Lechter (om maar een beroemd
Duits voorbeeld van boekverzorging te noemen) in de schaduw stelt.

Omslag van het nieuwe tijdschrift voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen Kos, nr. 1,
februari 1984

Ondertussen maakt Ricci nog steeds reprints, die men vooral dankt aan de geniale
Japanse reproduktietechnieken, schitterende tijdschriften maar tóch nog steeds in
een veredelde kwaliteit handelsdrukwerk (dat tegenwoordig heel mooi is) en enigszins
opgeluxte boeken in de reeks La Biblioteca di Babele die ik niet bibliofiel maar wél
zeer luxe zou willen noemen. Ricci werd geboren te Parma. Hij studeerde geologie
en begon zich in 1957 als graficus te manifesteren. Begin jaren zeventig was zijn
naam als kunstboeken- en plaatwerkenuitgever tot ver over de Italiaanse grenzen
gevestigd. Ricci heeft zelf het bericht in de wereld gebracht dat hij tot zijn
typografische en boekenliefde kwam door zijn bewondering voor typograaf,
lettersnijder en boekverzorger Giambattista Bodoni (1740-1813). De invloed van
deze zoon van een Piedmontese drukker op de typografie is tot op heden bijzonder
groot. Ricci was op zoek naar Manuale Tipografico del Cavaliere Giambattista
Bodoni (door Bodoni's weduwe Paoli Margherita Dall'Aglio in 1818 in twee delen
uitgegeven) maar kon het niet vinden. Dus besloot hij het zelf in reprint uit te geven
(1965).
Ricci's Bodoni-editie is qua reproduktietechniek inmiddels achterhaald; het zwart
zou best wat zwarter hebben gekund. Zijn editie is echter zo belangrijk omdat zij een
aantal niet eerder gepubliceerde Bodoni-geschriften en lettervoorbeelden bevatte.
Bodoni had er in zijn eerste editie van het Manuale (1788) al geen geheim van
gemaakt dat hij een letter, die hij zelf gesneden had, nogal op prijs stelde: een wat
vet, nauwelijks elegant te noemen maar wel overtuigend type. Deze letter zou na zijn
dood door alle mogelijke letterontwerpers gemodificeerd en aangepast worden. Echte
Bodoni's worden niet of nauwelijks meer gebruikt. Waarbij overigens nog moet
worden opgemerkt dat Bodoni met zijn ontwerp voortborduurde op de geniale Franse
vader en zoon Didot. Ricci's liefde voor Bodoni deed hem de reeks Biblioteca
Bodoniana uitgeven en bracht hem tot de gedachte al zijn boeken en tijdschriften in
Bodoni's te laten zetten. Niet in (bij voorbeeld) Bodoni's eigen ‘Majuscole 107’ of
‘Didone’ maar in latere aanpassingen. Als ik mij niet erg vergis, is FMR gezet in de
‘Bodoni’ van de firma Monotype uit 1921. Andere veelgebruikte Bodoni-achtigen
zijn die van de Bauersche Giesserei (1926) en die van de Lettergieterij Amsterdam.

Veel inkt
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Typisch aan alle Bodoni's is het in de letter sterk aanwezige contrast tussen dik en
dun. Toch overheerst het zware, het zwarte. Uitgeverij de Wereldbibliotheek heeft
veel van haar boeken in de Amsterdamse Bodoni laten zetten. De meeste moderne
lezers ervaren deze zetsels als ‘veel inkt en weinig papier’. Wat mij zelf betreft: ik
houd niet zo van de Bodoni, ik zie zeer wel in dat Giambattista Bodoni en zijn
navolgers prachtige letters sneden, maar ze hebben lucht nodig. In modern drukwerk
is daar nooit ruimte voor, ook niet in FMR. Daardoor krijgen de pagina's van het
tijdschrift dikwijls een loodzware, vettige bladspiegel. Daar nog aan toegevoegd dat
de ‘Fat Face’-typen van de Bodoni zo lang in de reclame gebruikt zijn, vooral in
Amerikaanse, vroeg-twintigste-eeuwse publikaties, dat ik de Bodoni-hoe-dan-ook
eigenlijk niet meer kan zien. Romans worden daarom ook niet zo vaak meer in Bodoni
gezet; men prefereert vandaag vaker de ‘Bembo’. Deze letter is gebaseerd op Aldus
Manutius' letter, gesneden door Francesco Griffo (beiden vijftiende eeuw) en door
de firma Montype in 1929 gemodificeerd en vercommercialiseerd.
Bovenstaande weetjes vermeld ik allemaal als tegenwicht tegen de modieuze boeken tijdschriftvrienden die anno 1984 blijkbaar Bodoni aan het ontdekken zijn. Ik acht
het een zwakte-
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bod om als ‘typografisch vernieuwer’ - en zo zag ik Ricci herhaaldelijk omschreven
- uitgerekend met een Bodini aan te komen. Waarmee ik het belang van Giambattista
geenszins wil uitvlakken. Ik zou Ricci een hogere hoed hebben opgezet wanneer hij
het had aangedurfd de ‘Cancelleresca Bastarde’ te omarmen. Deze letter, ontworpen
door Jan van Krimpen en sedert 1937 beschikbaar, kent weliswaar een romantisch
risico maar is ondanks dat werkelijk een typografische uitdaging en ‘zeker nog een
van de fraaiste cursieven, een minitieuze staal van letterkunst; vele ligaturen geven
mogelijkheid tot aparte variaties in het zetwerk’ (M.H. Groenendaal Drukletters,
Culemborg/Keulen 1969, zesde druk p. 189.) Kortom: men kan Ricci geen
typografische experimenteerdrift toeschrijven, integendeel. De opmaak van zijn
maandbladen is in zekere zin bijzonder. De illustraties in vijfkleurendruk hebben
geen toelichtende nevenfunctie maar zijn zelfstandig, net zoals de tekst, ingepast.
Doch ook dit idee stamt niet van Ricci. Het Amerikaanse tijdschrift Harper's Bazaar,
om maar één voorbeeld op te voeren, experimenteerde al vele jaren geleden met de
eigen, zelfstandige en niet-toelichtende rol van de illustratie. De verfranste Rus en
modetekenaar Erté heeft daartoe een belangrijke bijdrage geleverd. Nu er negentien
nummers zijn verschenen van FMR heb ik mij afgevraagd: wat onderscheidt dit
tijdschrift van de Avenue? In de eerste plaats: de kleur. De kleurreproduktie van FMR
is ongelofelijk mooi; goud is écht goud in dit blad. Vooral in het eerste nummer van
KOS zijn de afbeeldingen ronduit adembenemend. Van de teksten in FMR en KOS
schrik ik ondertussen niet zo op: ik heb wel eens betere cultuurhistorische studies of
medico-historische bijdragen gelezen in de ‘vakbladen’. In de tweede plaats
onderscheidt FMR zich van Avenue omdat er geen opgefokte graficus-typograaf op
de omslag staat. Dienaangaande vraag ik mij overigens af of een blad in Nederland
zou verkopen wanneer het onder leiding van - ik noem enkele grote vaderlandse
typografen - JFvR (Jean F. van Royen), JvK & HvK (Jan en Huib van Krimpen) of
GK (Ger Kleis) zou staan. Ik denk van niet. Het heilig drukkersgevoel - dat kennen
we niet meer in Nederland. Ach! Welk een staat is hij geworden, die van Elsevier,
Blaeu en Coster!

Het eerste nummer van FMR, maart 1982
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Jorge Luis Borges' Fantastische bibliotheek uitgegeven door FMR

Het lijkt wel of ik Ricci's werkzaamheid tot op de grond af wil breken. Het lijkt
inderdaad zo als ik vermeld hoe de omslag van KOS 1 eruit ziet. De ‘N’ van ‘N
(umero) I’ is zeldzaam slordig gesneden. De letters van ‘Franco Maria Ricci’ dansen
over iets dat als een rechte lijn bedoeld moet zijn. Plaatwerken spiegelen zich niet
volkomen, bij voorbeeld op bladzijde 106 en 107. De twee biologische afbeeldingen,
die even groot zijn, schuiven ten opzichte van elkaar indien men de pagina in het
licht houdt.

FMR-club
Ricci heeft tal van uitgeversprojecten. Ik noemde reeds de Biblioteca di Babele, een
bibliotheek - onder redactie van Borges - van fantastische vertellingen. Gevat in
tamelijk drukke omslagen verhalen van Saki, Poe, Stevenson maar ook van de nogal
triviale Papini en Wells. In deze reeks zijn enkele tientallen delen verschenen. Het
‘fantastische’ is een belangrijke claim van Ricci, hij geeft ook een serie kunstboeken
uit met fantastisch schilder- en grafisch werk. Verder kwam hij onlangs met de reeks
Quadreira dertig bij dertig centimeter, zwart zijde, goudgestempeld; in foedraal) die
zich toelegt op architectuur-op-schilderijen. Reprodukties, opnieuw, schitterend, de
band betrekkelijk simpel gehouden doch niet de prijs! Het deel Firenze perduta kost
in Italië omgerekend meer dan vierhonderd gulden.
En zo dijt Ricci steeds meer uit. Waren zijn catalogi en plaatwerken reeds langer
bekend, daar zijn bijgekomen allerhande reeksen, voordelen en een luxe agenda. Je
kunt ook nog lid worden van de Club di Bibliofilo, dan krijg je de Gazetta del
Bibliofilo en het lidmaatschap dat een korting van twintig procen levert op alle Ricci
uitgaven. Ook op de reprints die van binnen nu niet écht van superieure kwaliteit
zijn maar van buiten zuchten onder een overdreven rijkdom van leer en goud.
Het gezicht van Ricci wordt toch vooral bepaald door FMR. Een maandblad in
eigenlijke zin is het niet. In 1982 verschenen negen nummers, in 1983 tien. Het laatst
verschenen nummer is inmiddels zeshonderd lires duurder dan het eerste (5500 lires).
In Nederland kost het blad vijfentwintig gulden per aflevering. Samen met een apart
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bijgeleverde ‘Indici’, die aan het eind van iedere jaargang moet verschijnen en een
werkelijk peperdure kunststoffen bewaarbox, moet je wel twee girobetaalkaarten
meenemen als je als koper een jaarset wilt kopen. In Amsterdam kan dat bij de
verfijnde winkel ARP, Prinsenstraat 15, gedreven door Klaas Vos (geopend van
dinsdag tot zaterdag, 1-6 uur). Hij heeft catalogi en tijdschriften van Ricci in voorraad.
Boeken durft de dappere kunsttijdschriftenhandelaar nog niet aan. Het dichtstbijzijnde
Ricci-fonds in zijn bijna volledige staat vindt de Nederlander in Brussel, Place du
Grand Sablon 36. Ook daar is het alles luxe wat de klok slaat.
Ricci heeft een succesformule ontwikkeld. Het ‘Club-idee’. Een soort Vrienden van
de Franse Wijn maar dan iets luxer: je krijgt het wijnblad en daardoor korting op
wijnboeken en wijn per kist. Je hebt recht op de wijnagenda en de wijnthermometer
et cetera. Ik heb het bange vermoeden dat het ergens heen gaat: naar het Ricciparfum
(!), de Ricci-stropdas en Riccikunstreizen - tien dagen Rome met
doctorandus-begeleiding, f5900,-. Het oorspronkelijke voornemen van Ricci komt
mij misschien nog als sympathiek voor, maar het opgelegde pandoer en de toch
onmiskenbare coffeetable-smaak aan zijn boeken en tijdschriften geeft mij het gevoel
dat Ricci-fans op een briljante wijze een beetje opgelicht worden. Het heilige
voornemen van Ricci om in zijn bladen alleen maar mooie en verantwoord ontworpen
advertenties op te nemen heeft hij al lang laten varen. Gelukkig staan zij nog niet
tussen de tekst, maar dat is misschien een kwestie van tijd en geld. Slechts beletterde
Nescafé-annonces, BMW-, Rollex- en Singapore Airlines First Class-advertenties
maken het blad tot iets... Ja, tot wat? Tot iets moois maar niet tot iets buitengewoons
en - zonder twijfel - nouveau riche. Zijn winkelketen en publikaties veroveren de
wereld. Barcelona, Genève, Brussel en Parijs kennen al Ricci-winkels. Amerika zal
niet lang meer behoeven te wachten op het stijldictaat van Franco Maria Ricci.
■
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In de tang van een biograaf
De nieuwe roman van William Golding: The Paper Men
The Paper Men door William Golding Uitgever: Faber and Faber, 191
p., f43,15
Nienke Begemann
Er zijn vele mythen in omloop over de gevaren die een kunstenaar bedreigen als hij
eenmaal de hoogste toppen in de publieke waardering heeft bereikt - over de afgrond
van twijfel aan zijn eigen verder kunnen, over de dodelijkheid van het licht van de
schijnwerpers dat in korte tijd de meest vitale functies kan aantasten, en over de
nachtmerrie van de ongenadige, rücksichtslose onthulling van de details van zijn
persoonlijke leven, waardoor de wortels van zijn kunstenaarschap worden vernietigd.
William Golding, die het afgelopen jaar de Nobelprijs voor de literatuur heeft
ontvangen, kan erover meepraten. In zijn geval moet de wereldwijde uitbarsting van
kritiek op de keuze van de jury een interessant neveneffect zijn geweest, genoeg om
een minder stevig in zijn schoenen staand schrijver voor jaren het zwijgen op te
leggen.
Aan die valstrik is Golding ontsnapt, en dat is geen geringe prestatie. Ik weet niet
hoe lang hij aan The Paper Men heeft gewerkt, maar het boek lijkt wel duidelijk
geschreven met de zeer gemengde ervaring van groot eerbetoon en even sterke
verguizing nog vers in het geheugen, al is hij verstandig genoeg geweest om als
hoofdfiguur van zijn roman niet een Nobelprijs-winnaar te kiezen, maar een ‘gewoon’
geslaagd schrijver, die achtervolgd wordt door een ‘gewone’ Amerikaanse
literatuurwetenschapper, die met letterlijk alle geweld een biografie over hem wil
schrijven.
Het boek - de memoires van de schrijver, Wilfrid Barclay - begint met een farcicale
scène: midden in de nacht wordt Barclay wakker door een vreemd geluid, en denkt
dat dassen bezig zijn zijn vuilnisbak om te keren. Als hij in zijn afzakkende pyjama,
met zijn geweer in de aanslag, buiten bij de keukendeur verschijnt, blijkt het de
Amerikaanse literatuurprofessor Rick L. Tucker te zijn, die, als dank voor een avond
conversatie met ‘zijn onderwerp’, diens vuilnis doorsnuffelt op zoek naar verder
‘materiaal’. Hij heeft in zoverre succes, dat Barclay inderdaad verscheurde oude
brieven en foto's heeft weggegooid, waaronder liefdesbrieven van een meisje met
wie hij jaren geleden een verhouding heeft gehad, zonder dat zijn vrouw dat wist.
Die vrouw, Elizabeth, komt ook naar beneden, en vraagt hem om opheldering over
de snipper papier met verlangende woorden en de naam van het meisje, die nog aan
de besmeurde kamerjas van de dasachtige biograaf hangt. Dat is het begin van het
einde van hun huwelijk.
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William Golding, tekening van David Levine

Barclay gaat op reis, hij heeft genoeg geld om jaren rond te kunnen zwerven langs
vele Europese hotels, geplaagd door alcohol, wroeging en de gevreesde en gehate
Tucker, die hem blijft achtervolgen. In Zwitserland biedt Tucker zijn jonge,
nymfachtige vrouw aan in ruil voor een schriftelijke toestemming om Barclay's
officiële biograaf te worden, en redt hij hem van een levensgevaarlijke val in een
mistig ravijn. ‘I owe you my life,’ sist Barclay hem ten slotte toe, maar jaren later
komt hij erachter dat het ravijn maar een kleine, ongevaarlijke diepte was, en dat
Tucker dat ook wist. Steeds meer gaat het verhaal lijken op een paranoïde nachtmerrie,
waarin vlagen van farce worden afgewisseld door periodes van grotendeels
alcoholische waanzin. De schrijver en zijn achtervolger raken steeds dieper verwikkeld
in een verhouding die een bizarre variant lijkt van psalm 139 (‘Waar zou ik henengaan
voor uw Geest? en waar zou ik henenvlieden voor Uw aangezicht? Zo ik opvoer ten
hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar’) en aan de andere
kant een moderne versie is van het verhaal van Dr Faustus en Mefistofeles.

Psychose
De metafysische associaties zijn niet toevallig: het centrum van het boek bestaat uit
de religieuze visioenen die Barclay op de ergste momenten van zijn
achtervolgingswaan ervaart. Op een eiland, Corsica of Sicilië, vindt hij in een
kathedraal een zilveren Christusbeeld, dat hem, zoals Paulus op de weg naar
Damascus, met blindheid en verlamming slaat. Het is hem een surrealistisch visioen
van Christus, die als een archaïsche Pluto uit de onderwereld naar voren treedt, een
vorst van duisternis die zijn buit komt halen. Barclay noemt die figuur ‘the old
intolerance’. Dit beeld raakt vermengd met een voorstelling van de miljonair Halliday,
die de gehate Tucker financiert, en die Barclay nooit ontmoet, maar wel meer en
meer ervaart als een onontkoombaar en wreed manipulerend monster. Ten slotte ziet
hij die gemengde duivel-god op vele torens en daken staan, en kan hij hem niet meer
ontvluchten.
De grote omkering komt laat in het boek, tijdens een van zijn vele verblijven in
Rome. In de diepten van een catatonisch-psychotische toestand, waarin hij
ondraaglijke pijnen lijdt aan handen en voeten, als voorspel op de stigmata die hij
met afgrijzen verwacht, wordt hij door de Christus/Halliday/duivel opgenomen en
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ziet hij, hoog boven de stad uittorenend, de Spaanse trappen als een gigantisch,
wonderlijk instrument waaruit bovenaardse muziek opstijgt, aangeblazen, of
aangestreken door de wemelende, glanzende mensenmassa op de treden. Dezelfde
figuur leidt hem aan de hand door de mensen heen, en voert hem naar een donkere
zee, waarin ook schepselen onzegbaar schoon zingen. Barclay wordt gelukkig wakker
uit dit visioen, en zijn geluk duurt tot aan de laatste woorden van het boek. Niet wat
we doen, maar wat we zijn, is de muziek, het lied dat hij heeft gehoord - zijn reddende,
genezende inzicht. Hij gaat terug naar Engeland, en ziet zijn vrouw nog één keer
voor ze sterft aan kanker. Tucker, die nog steeds achter hem aanjaagt om zijn
toestemming voor de biografie, wordt nog eenmaal gesard en vernederd, en neemt
bizar, afdoende wraak.
The Paper Men zit goed in elkaar en het is intelligent en soms ook geestig
geschreven, hoewel de pseudo-stoere toon die Barclay/Golding aanslaat soms enig
slikken nodig maakt. Het probleem is echter dat dit soort boek al eerder en beter is
geschreven, bij voorbeeld door Bernard Malamud, wiens PicVervolg op pagina 29
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Stoomfluit en sirene
Blaise Cendrars en Arthur Cravan op reizend avontuur
Proza van de Transsiberische spoorlijn en van de kleine Jeanne van
Frankrijk door Blaise Cendrars Vertaling: Ieme van der Poel Uitgever:
Kwadraat, 45 p., f19,90
Stoomfluit door Arthur Cravan Vertaling en samenstelling: Peter
Kouwenberg Uitgever: Kwadraat, 74 p., f24,50
Ed Jongma
In Amsterdam, in het Maison Descartes, was een ‘reizende’ tentoonstelling te zien
van de schrijver die als geen ander ‘op reis’ geweest is, Blaise Cendrars. Toepasselijk
genoeg dus, evenals de inrichting van de expositie: aan de muren van een lange gang
hingen affiches, foto's, teksten en collages, waarvan men als het ware ‘op doorreis’
kon kennisnemen. ‘Ik ken alle dienstregelingen/ Alle treinen en hun aansluitingen/
Het uur van aankomst het uur van vertrek/ Alle boten alle tarieven en alle toeslagen./’
Men kan hier een zekere vermoeidheid in lezen, maar prikkelender toch is de allusie
aan een tijd waarin reizen nog het Grote Avontuur betekende: de eerste jaren van
deze eeuw waarin afgelegen continenten voor het eerst door de grote internationale
treinen en stoomboten bereikbaar werden. Het was de tijd die vroeg om een nieuwe
stijl, een nieuw ritme en Cendrars was ongetwijfeld een van de eersten die getracht
heeft dit moderne ritme in de literatuur ingang te doen vinden. Met de rust is het
voorgoed gedaan. Op de expositie ook nog deze tekst: ‘Ik heb nooit weerstand kunnen
bieden aan de aantrekkingskracht van het onbekende. Schrijven is iets dat volstrekt
strijdig is met mijn temperament en ik voel me een veroordeelde wanneer ik
opgesloten zit tussen vier muren en papier volklieder, terwijl buiten het leven bruist,
en ik het geclaxonneer van de auto's hoor, het gefluit van de locomotieven, de sirenes
van de stoomboten (...) en droom van afgelegen streken die ik nog niet ken.’ Cendrars
werd als Frédéric-Louis Sauser in 1887 in Zwitserland geboren, maar vestigde zich
later in Parijs, zonder daar overigens lange tijd achter elkaar te vertoeven. Omstreeks
1905 maakte hij een reis met de Transsiberië-Expres, die in die tijd vooral diende
om soldaten te vervoeren die streden in de Japans-Russische oorlog. Indrukken van
deze reis bracht hij in 1913 onder in een lang gedicht Prose du Transsibérien et de
la petite Jehanne de France, dat, ook al erg modernistisch, verscheen als een soort
uitvouwbare, geïllustreerde reisfolder.
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Inspiratiebron
Met Les Pâques à New York uit 1912 wordt het wel gezien als het beste werk van
Cendrars. Opmerkelijk is, dat eveneens in 1913 de bundel Alcools van Apollinaire
verscheen, met het lange eerste gedicht Zone. Opmerkelijk, omdat beide schrijvers
beurtelings worden genoemd als elkaars inspiratiebron. Du Perron, bij voorbeeld:
‘...niet zó origineel als het op het eerste gezicht wel leek (want deze Cendrars is bijna
geheel uit Apollinaires Zóne voortgekomen).’ En op de omslag van de Nederlandse
vertaling van de Transsibérien die onlangs verscheen: ‘Cendrars’ poézie was van
grote invloed op zijn tijdgenoten. Een bekend voorbeeld is het gedicht Zone van
Apollinaire.' Dit laatste moet feitelijk onjuist zijn, want Zone verscheen al in december
1912 in Les Soirées de Paris, en kan dus nooit de invloed van de Transsibérien hebben
ondergaan. Waarschijnlijker is het, dat Cendrars en Apollinaire, die elkaar trouwens
goed kenden, op vergelijkbare wijze door de moderne tijd zijn geïnspireerd. En zij
niet alleen natuurlijk. Er zijn meer schrijvers uit deze tijd aan te wijzen die het nieuwe
kosmopolitische levensgevoel in hun werk tot uitdrukking hebben gebracht. Men
hoeft maar te denken aan Paul Morand, die wat later debuteerde, maar van dezelfde
generatie was.
Ik noemde de Nederlandse vertaling. Deze verscheen bij uitgeverij Kwadraat van
de hand van Ieme van der Poel als Proza van de Transsiberische spoorlijn en van
de kleine Jeanne van Frankrijk. Een fraai werkstuk, dat, op een paar kleine
‘ontsporingen’ na, het ritmische denderen van de trein over de rails even trouw volgt
als het origineel, dat naast de vertaling is afgedrukt: ‘Ik lig gewikkeld in een plaid/
Bontgestreept/ zoals mijn leven/ En mijn leven houdt me niet warmer dan deze sjaal/
Uit Schotland/ En heel Europa zoals dat in razende sneltreinvaart aan mij
voorbijvliegt/ Is niet rijker dan mijn leven/ Deze sjaal/ Vol rafels op kisten gevuld
met goud/ Waarmee ik spoor/ Niets dan dromen doe ik/ Niets dan roken/ En de enige
vlam in het heelal/ Is een armzalige gedachte.../’
Het gedicht lijkt mij op perfecte wijze de gemoedstoestand te beschrijven van de
ware reiziger, de rusteloze die het op één plaats niet kan uithouden, maar niettemin
het heimwee naar een vaste stek voortdurend ervaart. Als metgezellin heeft hij de
‘kleine Jeanne’ bij zich, het Parijse hoertje dat op zich ook weer, zij het in andere
betekenis, het reizen vertegenwoordigt. Zij is het, die in het gedicht het element van
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nostalgie brengt, door haar steeds herhaalde vraag: ‘Hoor eens, Blaise, is Montmartre
nu heel ver weg?’
Een erg mooi boekje, kortom, dat een uitstekende kennismaking met Cendrars
geeft.

Avontuurlijk leven
Men weet langzamerhand dat de kleine uitgeverij Kwadraat een bijzondere voorkeur
heeft voor de literatuur van de eerste decennia van deze eeuw. Al eerder verschenen
de oorlogsbrieven van Vaché, en nu weer, onmiddellijk volgend op Cendrars, een
keuze uit het werk van de wonderlijke Arthur Cravan, dat de titel van het
openingsgedicht Stoomfluit heeft meegekregen. De eerste regels: ‘De zeekastelen
wiegen op het ritme van de Oceaan,/ En in de lucht waar de lichten dansen als
draaitollen,/ Naderen als beren zo soepel de matrozen,/ Terwijl de onbevreesde
sneltrein fluit bij aankomst in Le Havre./’ lijken een logisch vervolg, of zelfs een
voortzetting van het werk van Cendrars. En, inderdaad, op het terrein van het
‘gevaarlijke, avontuurlijke leven’ was Cravan zeker niet de mindere. Hij leidde een
leven dat zo mogelijk nog meer tot de verbeelding sprak, was een aangetrouwde neef
van Oscar Wilde, stond model voor Gides fameuze personage Lafcadio uit Les caves
du Vatican, en was, onder veel meer, kampioen middengewicht boksen van FrankVervolg op pagina 29
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Alweer een klop op de deur
Nieuwe vertalingen van Patricia Highsmith en James M. Cain
Een klop op de deur door Patricia Highsmith Uitgever: De Arbeiderspers,
Crime de la Crime, 372 p., f34,50
De vlinder door James M. Cain Uitgever: Loeb, 119 p., f 16,50
R. Ferdinandusse
Een Amerikaans gezinnetje. Arthur, laatste klas van de middelbare school, komt
thuis, zet zijn fiets in de garage. Hij wast zijn gezicht in de badkamer en komt daarna
de huiskamer binnen waar zijn vader, Richard Aldeman, zit. ‘Hij was het uitvouwbaar
bijvoegsel van de Chalmerston Herald aan het lezen.’ Wat zou dat nou zijn, het
uitvouwbaar bijvoegsel? Dus naar de boekwinkel voor de Penguineditie van People
Who Knock on the Door, van Patricia Highsmith. ‘He was reading the spread pages
of the Chalmerston Herald.’ Hij had zijn krant dus gewoon opengevouwen. Moeder,
in de keuken, maakt runderlapjes. Dus even in de Penguin-editie gekeken. Moeder
bakt steaks. Het verhaal begint met de jongste zoon, Robbie. Een beweeglijk ventje
want af en toe wriggelt hij, en op andere momenten kronkelt hij met het bovenlijf.
Omschrijvingen van iets dat Highsmith to squirm noemt.
Patricia Highsmith schrijft geen mooi proza, haar taalgebruik is kleurloos, banaal,
efficiënt. De Arbeiderspers, die in hoog tempo haar werk hier uitgeeft, heeft in de
voorgaande boeken in vertaler Wiebe Budding' iemand getroffen, die daar gevoel
voor heeft. Maar dit laatste boek (het verscheen in november in Amerika en Engeland)
is helaas in handen gevallen van een treurwilg (Bartho Kriek) die zich af en toe
verslikt in het Amerikaanse idioom en nog meer moeite heeft met het Nederlands.
Dat is jammer want het is Patricia Highsmiths bedoeling dat je niet wordt afgeleid,
niet door slecht Nederlands, niet door dramatische gebeurtenissen, niet door
onverwachte situaties: Arthur, Robbie, vader Richard en moeder Lois leiden een
absoluut normaal leven. Robbie wordt vreselijk ziek, dat is wel vervelend, maar
vader Richard bidt, harder dan ooit, en Robbie wordt beter. Het enige dat Arthur er
eigenlijk van merkt is dat zijn vader hem naar de kerk wil hebben, maar de jongen
voelt daar niks voor, hij gaat verder met op zondag geld verdienen als tuinman bij
buren, want hij wil geld sparen voor als hij straks aan de Columbia Universiteit gaat
studeren. Dan wordt zijn vriendin Maggie zwanger - had hij er eigenlijk wel een
verhouding mee? - en haar ouders organiseren een snelle, zakelijke abortus, en er
zou niets gebeurd zijn als zijn vader er niet via roddel en achterklap van had gehoord.
Pas dan blijkt dat zijn vader religieus actief is, en in zijn vrije tijd mensen bekeert.
Arthur verzet zich, hij mag niet naar Columbia, en wordt nog later het huis uitgezet.
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James M. Cain, Tekening David Levine

Voor andere schrijvers zou dat genoeg zijn voor een groots opgezette
postpuberteitsroman, maar voor Patricia Highsmith zijn het kleine rimpelingen in
het dagelijks bestaan. Arthur raakte Maggie bijna kwijt, heeft een avontuurtje (als
dat woord nog bestaat) en is er in de verte getuige van dat zijn vader steeds meer in
de ban van de sekte raakt. Zijn broertje wordt er gek van, het leidt tot moord, en dat
is vervelend en dat is dan dat.

Antenne
Patricia Highsmith publiceerde onlangs Plotting and Writing Suspense Fiction, een
zeer leerzaam werkje waarin ze aangeeft hoe een jong auteur misdaadromans kan
schrijven, maar dat in feite een mooie handleiding is om na te gaan hoe zij zulke
boeken schrijft. Een schrijver, zegt ze daarin, moet een onzichtbare antenne hebben
voor atmosfeer, voor doem. De hoofdpersoon in het (prachtige) The Blunderer (hier:
Erger dan moord) is bezeten van het nabootsen van een moord, en alles wijst er al
op dat dat zal mislukken. In De twee gezichten was haar vage idee: een man ontmoet
iemand die als twee druppels water op zijn vader lijkt. Als er dan moord en doodslag
van komt, zal de man niet naar de politie gaan, zo zeer hangt hij aan het beeld van
zijn vader - wat er ook gebeurt, het zal treurig zijn.
In dit nieuwe boek, Een klop op de deur heet het hier, heeft die onzichtbare antenne
vreemd gewerkt. De mensen die op de deur kloppen zijn de huidige, Amerikaanse
nieuw rechtsers. Al die sekten, die met veel geld en veel televisie-uitzendingen
Amerika rein houden, die hun leden terroriseren met getuigenissen, en die een
drijvende kracht waren achter Reagans verkiezing. Het zou dus voor de hand hebben
gelegen dat vader Richard Aldeman, dominee Cole en de zalvende vrienden in dit
boek de hoofdrol zouden hebben. Zij eisen dat Arthur zijn vriendinnetje verhindert
abortus te plegen, zij maken zijn broertje gek, zij verzieken het klimaat rond het
gezin. Maar Patricia heeft het anders gewild en vertelt het verhaal vanuit het lijdend
voorwerp, de jonge Arthur, die er ook maar machteloos door rondloopt. Eindeloos
lang zeult hij voort, want Gods kwalijke molens malen langzaam. Als iemand het
Patricia zou vragen, zou ze ongetwijfeld zeggen dat deze Klop op de deur een roman
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is, net als Edith's Diary, met de duffe, verstikkende kant van het gewone leven als
uitgangspunt. Saaiheid is meester in de keuken waar de geur van baked ham gebakken
ham wordt.
Highsmiths mooiste thrillers (The Blunderer, Deep Water, Cry of the Owl) worden
beheerst door de bezetenheid en de kalme drift van de hoofdpersonen. De wurgende
spanning: ‘Highsmith schrijft over mensen als een spin over vliegen.’ Door de al
beschreven opbouw van het verhaal, met de afwachtende jongen als hoofdpersoon,
ontbreekt die wurgende spanning. Maar, en dat pleit toch voor het vakmanschap van
Patricia Highsmith, toch wordt de lezer voortgedreven: ergens, onderhuids, gebeurt
iets - en daarom wil hij de laatste bladzij bereiken. Tot slot: het boek is opgedragen
aan de moed van het Palestijnse volk en haar leiders in de strijd om een gedeelte van
hun thuisland terug te winnen. Dit boek, zo ver-

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

23
volgt de opdracht, heeft niets met hun problemen te maken. Een gebaar van de
schrijfster, dat een beetje lijdt onder de zwakte van deze Klop op de deur.

James Cain
Bij uitgeverij Loeb verscheen opnieuw een boek van James M(allahan) Cain in
vertaling, dit keer The Butterfly uit 1946, als De vlinder. Het is, vind ik, eigenlijk
een droevig boekje geworden, maar ik geef toe dat dat vooral aan mij kan liggen.
Want al jaren laat Loeb ons weten dat die Cain-uitgaven eigenlijk een soort project
zijn, een eerbetoon aan die ganse menigte van Cain-liefhebbers die ons land rijk is.
Vandaar dat de vertalingen van Double Indemnity, Mildred Pierce en Serenade
voorzien zijn van uitbundige nawoorden, die de lof van Cain (en ook een beetje van
Loeb) zingen. Maar De vlinder zit maar kaal tussen het omslag: geen nawoord, maar
helaas ook niet het bekende voorwoord dat Cain voor The Butterfly schreef, en dat,
als het Cain-project zo serieus was als indertijd aangekondigd, ook niet had mogen
ontbreken.
Cain grossiert in femmes fatales, en in De vlinder ging hij, voor zijn tijd, verder
dan ooit: incest. In dat voorwoord beschrijft hij hoe lang het duurde voordat hij het
boek eindelijk durfde schrijven. In 1939 kwam hij terug in de mijnsteek Huntington,
waar de mijnen waar hij zelf in gewerkt had, verlaten waren. Toen bedacht hij het
verhaal, maar gebruikte allerlei elementen in boeken die hij eerder schreef. Pas in
1946 verscheen het korte verhaal van Jess Tyler, die op een dag zo'n typische
Cain-vrouw op zijn drempel vindt. Mooi, sensueel, en met het verkeerde bloed in
haar aderen. Al voor hij weet dat het zijn dochter is, wordt hij gek van verlangen, en
op het moment dat aangetoond lijkt dat ze niet zijn dochter is, trouwt hij haar in het
geheim. Maar het volk van het platteland is ook niet gek: zodra men vermoedt dat
hij met het meisje slaapt, worden de hooivorken, rieken en jachtgeweren uit de kast
gehaald en Jess Tyler moet zich verstoppen in een verlaten mijn. De wilde schoonheid
van het meisje draagt de sporen van de dood. Edmond Wilson analyseerde Cains
werk perfect: Cain is de vervloekte ziel van Hollywood. Al de zaken die de katholieke
censuur heeft uitgesloten: seks, perversiteit, onbestrafte misdaad en bespotting van
de heilige moederkerk heeft Cain beschreven met een smaak en een lust die de lezer
alleen maar kan delen. Wat een zonde dat zo'n schrijver niet zijn eigen films kan
maken. Raymond Chandler, jaloers op de verkoopcijfers van Cain, en van huis uit
een al te fatsoenlijk mens, zag het anders. Hij schreef aan een vriend dat Cain hem
niks zei: ‘Alles wat hij aanraakt stinkt als een bok.’ Hij vergeleek Cain met een
jongetje met een krijtje dat smerige woorden op een schutting schreef. Hij had daarin
gelijk en ongelijk. Nu komt De vlinder over als een door de duivel gejaagde versie
van een streekroman. Toen was het een door alle taboes heengekraste, magistraal
verwoorde reportage van wat er rond de verlaten mijnen aan bittere emotie was
achtergebleven. Kwaad bloed en steenkool, hardgekookt opgediend. Het gejaagde
proza van Cain is moeilijk te vertalen en W.H.M. van den Hout heeft zijn best gedaan
om er iets van te maken. Hoofdstukje negen eindigt als volgt:
‘There won't be any wedding, Mom.’
‘What?’
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‘Sorry you took the trip for nothing. Now we're going home.’
In de vertaling wordt die dialoog - en Cain is dialoog:
‘Die hele bruiloft gaat niet door, Mom.’
‘Wááát?’
‘Het is reuze jammer dat jullie die reis voor niks hebben gemaakt. Maar zo is het
nou eenmaal. Wij gaan meteen met zijn drieën naar huis.’
Cain heeft zijn hele leven uitgelegd dat zijn stijl, en zijn succes, gebaseerd was op
het schrappen van overbodige woorden. Die staan er nu weer in. En het blijft jammer
dat dat voorwoord er nu net weer niet bij kon.
■
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De ideale vrouw, de ideale mode
Een speurtocht naar de wortels van de schoonheidsindustrie
American Beauty door Lois W. Banner Uitgever: Alfred A. Knopf 369
p., f64,35 Importeur: Van Ditmar
Lodewijk Brunt
In feministische kringen is de laatste jaren een nieuw schoonheidsideaal voor vrouwen
ontstaan. Je zou het kunnen typeren als de ‘natural look’. Vrouwen dienen er
onopgesmukt uit te zien. Cosmetica wordt met argwaan bekeken, net als ingewikkelde
kapsels en ‘vrouwelijke’ kleding: dat zijn kunstmatige ingrepen die tegemoet komen
aan de smaak van mannen. Zelfbewuste vrouwen behoren zich zelf en elkaar volgens
hun eigen criteria te beoordelen. Zo raadde de Amerikaanse publiciste Anne Kent
Rush haar lezeressen enige tijd geleden aan de volgende formule uit te spreken: ‘ik
ga meer van mijn borsten houden nu ik het niet erg meer vind dat ze klein zijn. Ik
zie nu dat ik ze altijd heb beoordeeld op wat mannen ervan zouden vinden. Ze geven
mij heerlijke seksuele gevoelens.’
En in Voor onszelf bracht Anja Meulenbelt naar voren dat vrouwen een beeld van
‘mooi zijn’ krijgen opgedrongen. Op een naaktstrand met andere vrouwen kwam ze
tot andere gedachten: ‘Ik merkte dat ik een vrouw die ik in de stad, in haar kleren,
te dik zou hebben gevonden nu mooi vond. Ze zat lekker in haar vel, ze had zo'n
plezier als ze danste, het was aanstekelijk. Ik merkte ook dat ik ging houden van het
karakter van lijven, het perkamentachtige vel van een oudere vrouw, de ronding van
een buik van een vrouw die meer kinderen had gehad. Bloot zijn met andere vrouwen
helpt.’ Het feministische schoonheidsideaal is nogal ‘vergeestelijkt’, uiterlijke zaken
zijn minder belangrijk dan kwaliteiten als ‘zelfverzekerdheid’, ‘uitstraling’ en ‘kracht’.
Het ideaal heeft ook een democratisch karakter, want als het om dergelijke abstracte
eigenschappen gaat is iedere vrouw op haar manier mooi.

1. Ginger Rogers in de film Lady in the Dark (1944).
Ze draagt een jurk van f35.000, -, gegarneerd met honderden zilveren plaatjes en afgezet met mink
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De geschiedenis lijkt zich te herhalen. De Amerikaanse feministische historicus
Lois Banner laat in haar eind 1983 verschenen boek American Beauty zien, dat
feministen van honderd jaar geleden ook al het ideaal van de ‘natuurlijke vrouw’
propageerden. En net als nu lag daarbij de nadruk meer op het innerlijk dan op het
uiterlijk. Vrouwen werden als moreel superieure wezens beschouwd: iedere vrouw
kon ‘mooi’ zijn, als ze maar op een verantwoordelijke en gewetensvolle manier door
het leven ging. De oude Grieken werden van stal gehaald als het voorbeeld van een
eenvoudig, gezond en verstandig bestaan dat moest worden nagevolgd. De
negentiende-eeuwse Amerikaanse romanliteratuur - een gebied waarop vrouwen een
overheersende positie innamen als lezeressen en als auteurs - was doortrokken van
kritiek op de mode. Modieuze kleding en modieus gedrag zouden niet alleen deugden
als oprechtheid, ijver en bescheidenheid ondermijnen, maar ook het gezinsleven en
zelfs de nationale integriteit van de Verenigde Staten in gevaar brengen. Volgelingen
van de mode, ‘mooie’ vrouwen in het algemeen, werden afgeschilderd als lui,
leugenachtig, corrupt, verwend en narcistisch. De echte heldinnen zagen er misschien
wat flets en grauw uit, maar hadden een standvastig karakter, en daar ging het om.
‘Toen ik haar voor het eerst zag vond ik haar niet knap en ik denk nog steeds dat ze
niet mooi is,’ aldus de mannelijke hoofdpersoon in een populaire roman, ‘maar de
gedachten die uit haar ogen stralen en de vriendelijke woorden die over haar lippen
komen, als schitterende juwelen uit een sprookje, geven haar gelaat de essentie van
schoonheid.’

2. Mrs. John Philip Sousa met haar dochters. Een foto uit The Language of Cloths van Alison
Lurie als voorbeeld van Edwardian fashion

Mentaliteit
Banners studie is een imposante speurtocht naar de wortels van de Amerikaanse
schoonheidsindustrie zoals we die nu kennen. Het accent ligt op de negentiende
eeuw, toen steeds meer vrouwen werden vrijgesteld van de noodzaak om te produceren
en zich konden wijden aan de verfraaiing van zich zelf en hun directe omgeving. Dit
was geen kwestie van de overgang van huisnijverheid naar de fabrieksarbeid alléén,
volgens Banner, maar ook van een verandering in mentaliteit. Vanaf de eerste decennia
van de vorige eeuw was er onder vrouwen een toenemende onvrede met hun nauw
begrensde positie als huisvrouwen. ‘Ze wilden naar de laatste mode gekleed gaan,
hun huizen inrichten met het nieuwste meubilair, koken volgens de nieuwste recepten,
zich van anderen onderscheiden door huizen met vele afzonderlijke kamers, vol met
meubels en snuisterijen. In gemeenschap na gemeenschap werd het streven om de
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mode te volgen en om te leven als echte dames een dwingende eis. Hiermee deed
een belangrijk element van het moderne leven voor vrouwen zijn intrede,’ aldus
Banner. Het ancien regime, gekenmerkt door eenvoud en soberheid in het uiterlijk
van vrouwen, liep in de jaren dertig van de vorige eeuw ten einde. Vanaf die tijd
begon het volgen van de mode te gelden als een teken van vooruitstrevendheid, ook
voor recente immigranten, vrouwen van het platteland en uit de arbeidersklasse.

Wulpse vrouw
Hoewel deze overgang geleidelijk zal hebben plaatsgevonden, was het voor sommige
tijdgenoten een schok. Zo put Banner uit de herinneringen van Marian Gouverneur,
de dochter van rijke ouders uit New York, die in 1835 op haar twaalfde jaar een
vakantie doorbracht in Newport, Rhode Island. ‘Wat haar nog het levendigst voor
ogen stond was niet het landschap, de zon of het vermaak. Ze was het meest onder
de indruk geraakt van de kleding en het gedrag van mevrouw James L. Petigru uit
South Carolina, een van de andere gasten uit het hotel waar ze verbleef. Anders dan
de vrouwen die ze tot dan toe had meegemaakt in haar leven, herinnerde zich
Gouverneur, droeg Mevrouw Petigru de laatste mode, deed rouge op haar wangen,
liep verleidelijk rond, bleef tot laat in de avond op om te dansen en sliep een gat in
de dag. Gouverneur was gefascineerd door deze eerste lady of fashion die ze ooit
had ontmoet. Ze had over zo iemand wel eens in romans gelezen, maar nooit eerder
was ze in contact geweest met een vrouw wier leven gewijd scheen aan het volgen
van de mode.’
Banner interesseert zich voor meer dan kleding alleen, ‘schoonheid’ is een ruimer
begrip, dat betrekking heeft op het lichaam als geheel of bepaalde lichaamsdelen in
het bijzonder en op manieren van gedrag. Het moet een hele klus zijn geweest om
daarover gegevens bij elkaar te zoeken, getuige de bijna zestig pagina's voetnoten
in American Beauty, zo'n twintig procent van de totale omvang van het boek. Een
probleem is, dat mensen zich zelden of nooit scherp bewust zijn van de
schoonheidsidealen die ze onderschrijven, integendeel, het is voor hen iets wat
volkomen vanzelf spreekt. Bovendien is er op een bepaald moment nooit sprake van
één duidelijk af te bakenen ideaal, maar bestaan er verschillende naast elkaar en
lopen er allerlei elementen in elkaar over. De onderdelen van een ideaal, ten slotte,
sluiten niet altijd precies op elkaar aan: soms schrijft de mode kleding voor die
nauwelijks past bij de gewenste proporties van het lichaam. Ondanks deze
moeilijkheden verdeelt Banner het tijdvak tussen 1800 en 1920 in een viertal perioden
met ieder een min of meer overheersend schoonheidsideaal. Tot de Amerikaanse
burgeroorlog heeft de scherp getekende ‘steel-engraving lady’ de overhand, het type
dat tegemoet komt aan Victoriaanse opvattingen over vrouwen en vrouwelijkheid.
Volgens dit ideaal zien vrouwen er teer en breekbaar uit, zijn ze sober gekleed, en
gedragen ze zich kinderlijk en afhankelijk, bijna ziekelijk. Een dodelijk bleke
gelaatskleur staat hoog aangeschreven, contact met de zon en de buitenlucht dient
zoveel mogelijk te worden vermeden. Na de burgeroorlog krijgt het ideaal van de
‘wulpse vrouw’ de overhand: een mollige verschijning met brede heupen en grote
borsten, een effect dat door stevig ingesnoerde corsetten bewerkstelligd wordt.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

Omstreeks de eeuwwisseling komt voor het eerst een authentiek Amerikaans ideaal
naar voren, belichaamd in de portretten van tekenaar Charles Dana Gibson: de
Gibson-girl, het model van een ‘nieuwe’, geëmancipeerde vrouw, die aan sport doet
en haar bewegingsvrijheid accent geeft door het dragen van comfortabele, informele
kleding. Ze wordt in de tijd van de Eerste Wereldoorlog opgevolgd door een bijna
jongensachtig type met kort haar en een figuur zonder welvingen van borsten, buik
of billen. Deze stijl wordt uitgedragen door de flapper en staat onder invloed van
een nieuw soort vrouwelijke heldinnen, filmsterren en fotomodellen.

Griekse neus
Banner doet haar best om aan te tonen, dat deze schoonheidsidealen vaak nauw
verbonden zijn met andere maatschappelijke ontwikkelingen: veranderingen in de
mode op het gebied van kleding, haardracht of opmaak waren soms het directe gevolg
van vernieuwingen in de techniek, zoals bij voorbeeld de introductie van de fiets.
Andere idealen daarentegen, de ‘Griekse’ neus of het pruimemondje, bleken vele
decennia lang onaantastbaar. Opmerkelijk is dat de medische wetenschap door de
tijden heen een onuitputtelijke bron van rechtvaardigingen heeft gevormd. Of de
mode ‘wulpse’ vormen voorschreef dan wel uiterste slankheid, lichamelijke
oefeningen dan wel volkomen apathie, steeds bleken er volop medische inzichten
voorhanden om wat dan ook te ondersteunen. Vandaag de dag is dat trouwens nog
onverminderd het geval.
Hoe goed Banner haar huiswerk ook heeft gedaan, ze slaagt er zelden of nooit in
om aan te geven hoe het zou kunnen komen dat de ene periode afgewisseld wordt
door de volgende. Tussen het ideaal van de ‘steel-engraving lady’ en dat van de
wulpse vrouw bestaat in zekere zin een wereld van verschil, hoe kan die overgang
worden verklaard? Maar misschien is dat te veel gevraagd, tenslotte zegt de schrijfster
in haar voorwoord uitdrukkelijk dat ze een historische studie heeft willen verrichten,
geen sociologische. Jammer is dat wel, te meer omdat ze in andere opzichten wel
degelijk sociologische pretenties heeft. Zo zet ze zich met kracht af tegen de
opvattingen die sinds Thorstein Veblen gemeengoed zijn geworden onder sociologen,
namelijk dat nieuwe opvattingen over wat ‘in’ is op het gebied van de mode afkomstig
zijn van de maatschappelijke elite en van boven naar beneden worden verbreid. In
de sociologie wordt in dit verband van ‘dalende’ of ‘zinkende’ cultuurgoederen
gesproken. Uit het materiaal dat Banner heeft verzameld zou iets anders blijken. Ten
eerste dat er grote delen van de aristocratie zijn, waar niemand zich met mode inlaat,
en ten tweede dat nieuwe modes dikwijls door andere maatschappelijke groepen
worden geïntroduceerd. Ze gebruikt de term ‘sensuele subcultuur’ om dergelijke
innovators aan te duiden: soms gaat het om de wereld van het theater, actrices,
ballerina's, zangeressen of chorus girls, soms om artistieke verzamelingen van
schrijvers, journalisten, schilders en ontwerpers, soms om jonge, ongetrouwde
fabrieksarbeiders en arbeidsters, dan weer om een combinatie van zulke cliques. In
de hoogste kringen kijken mensen meestal eerst een tijdje de kat uit de boom voordat
ze zich op iets nieuws storten, slechts bij uitzondering worden hier initiatieven
ontplooid. Omstreeks de eeuwwisseling behoorden vrouwen als Ava Astor en
Consuelo Vanderbilt tot zulke uitzonderingen, meer recent was dat Jackie Kennedy
met haar ‘hofhouding’, waar politieke radicaliteit werd gecombineerd met
superconsumptie van alles wat chic was.
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Natuurlijkheid
Hoe grillig de ontwikkeling van schoonheidsidealen ook geweest mag zijn, je krijgt
uit Banners betoog af en toe de indruk dat ze op langere termijn toch een rode draad
ziet: vrouwen zouden zich steeds meer hebben bevrijd uit het keurslijf van de mode
en zich steeds ‘natuurlijker’ hebben kunnen gedragen. We mogen de blijvende invloed
van het feminisme in de geschiedenis van de mode niet vergeten, merkt ze op het
eind van haar boek op. De vrouwenbeweging heeft de afgelopen tijd een grote macht
verworven, en daardoor zullen feministische idealen van ‘natuurlijkheid’ en
‘gezondheid’ sterk blijven, zelfs als er in de jaren tachtig conservatieve ‘tegenidealen’
zullen opkomen. Want, zo meent ze, de feministische idealen zijn gebaseerd op
deugdelijke medische inzichten.
Ik ben bang, dat hier de wens wel eens de moeder van de gedachte kon zijn. Ik
vermoed dat Banner de invloed van het feminisme op de mode overschat, hoewel
dat moeilijk te bewijzen is. Dat feministische idealen op medische gronden
gerechtvaardigd kunnen worden, zegt niets, want uit Banners eigen gegevens blijkt
dat ieder ideaal op die manier ondersteund kan worden. Het is vervolgens de vraag
of voorschriften over het uiterlijk klemmender en ‘onderdrukkender’ zijn dan door
feministen gepropageerde voorschriften over het juiste morele gedrag en de passende
politieke stellingname. En ten slotte: hoe ver de commerciële idealen van de
schoonheidsindustrie en de natuurlijke idealen van het feminisme ook van elkaar af
mogen staan, één ding staat in beide werelden als een paal boven water: vrouwen
tellen pas mee als ze ‘mooi’ zijn.
■
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‘Iek ben konijn van Olland’
De Gedenkschriften van Lodewijk Napoleon, koning en hypochonder
Gedenkschriften door Lodewijk Napoleon, koning van Holland Gekozen,
vertaald en met getuigenissen van tijdgenoten vermeerderd door Wim
Zaal Uitgever: De Arbeiderspers, 218 p., f38,50
Bastiaan Bommeljé
De monarchale staatsvorm heeft in Nederland onmiskenbaar een enigszins
tragikomische, zo niet sukkelige aanvang gehad. De eerste koning van Holland, Louis
Bonaparte ofte wel Lodewijk Napoleon, was in ieder geval een tamelijk pathetische
figuur. Deze kreupele, pokdalige, tobberige en wispelturige syfilis-lijder kreeg in
1806 volstrekt tegen zijn zin Holland als koninkrijk in de maag gesplitst door zijn
oudere broer, de Franse keizer Napoleon.
Eenmaal op de troon wilde Lodewijk echter niet regeren als een willoze vazal.
Bijzonder ijverig, maar minstens even onhandig en onberekenbaar probeerde hij de
belangen van Holland te dienen. Zijn zelfstandige optreden irriteerde keizer Napoleon
ten slotte zodanig dat die hem na vier jaar koningschap dwong tot abdicatie en
Nederland alsnog eenvoudigweg inlijfde bij Frankrijk.
In de vaderlandse geschiedschrijving heeft koning Lodewijk Napoleon in het
algemeen weinig enthousiasme weten op te wekken. Zo er al enige aandacht aan
hem besteed werd, moest hij het vaak ontgelden als een zielige satraap of ridicule
Seys-Inquart. Maar juist de laatste jaren zijn enkele biografieën verschenen waarin
dat ongunstige beeld wordt weersproken en soms zelfs vervangen door regelrechte
verheerlijking. Dit stroompje publikaties over Lodewijk Napoleon is nu verrijkt met
een door Wim Zaal bezorgde bloemlezing uit 's konings Gedenkschriften. Lodewijk
heeft deze Documents historiques et réflections sur le gouvernement de la Hollande
tijdens zijn ballingschap geschreven als een apologie van zijn bewind. De
oorspronkelijke tekst is dan ook nogal onleesbaar door een bovenmatige
zelfverheerlijking en vele vermoeiende beschouwingen over wetsontwerpen en
begrotingen. Zaal presenteert nu een selectie van de meest interessante passages,
aangevuld met notities van tijdgenoten omtrent Lodewijks wederwaardigheden.
Hoewel de koning in een poging tot afstandelijkheid consequent over zichzelf in de
derde persoon schreef, bieden de Gedenkschriften als historisch document toch een
vrij scherp beeld van de twee grote drama's in zijn leven.
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Lodewijk Napoleon, vroeg negentiende-eeuwse gravure (detail)

Keizer Napoleon zadelde zijn jongere broer namelijk niet alleen op met het
koninkrijk Holland, maar ook met zijn eigen stiefdochter, de frivole Hortense de
Beauharnais. Beide verbintenissen waren gedoemd tot een meelijwekkend fiasco.
Na zijn machtsgreep in 1799 deelde Napoleon naar hartelust veroverde
vorstendommen uit aan zijn familieleden. Holland was echter voor hem van bijzonder
belang vanwege zijn streven Engeland te isoleren. Al in 1801 had hij ingegrepen in
het spel om de macht der Hollandse Patriotten en getracht de staatsinrichting te
wijzigen in autoritairdictatoriale zin. Ten slotte zinde ook het optreden der
raadspensionarissen als Rutger Jan Schimmelpenninck hem niet en creëerde hij het
koninkrijk Holland. Waarschijnlijk weerhield alleen de angst voor een grootscheepse
kapitaalvlucht hem ervan ons land direct in te lijven.
De houding van de Hollanders tegenover hun nieuwe vorst was aanvankelijk vrij
lauw en afwachtend, hoewel opvallend onderdanig. Zonder twijfel was men enigszins
murw door de vele machtswisselingen en plebiscieten tijdens de Patriottentijd, en
vooral door de grote economische crisis waaronder het land gebukt ging. Overigens
was in de door partijtegenstellingen en federalistische structuur nog in hoge mate
gefragmenteerde Nederlandse samenleving iets als een ‘nationale verzetsbeweging’
tegen een buitenlandse vorst natuurlijk ondenkbaar. Eenmaal op de troon stoorde de
achtentwintigjarige Lodewijk zich nauwelijks aan de oude politieke conflicten en
benoemde met de grilligheid die hem eigen was zowel Patriotten als Orangisten. Nu
waren de Orangisten na de dood in ballingschap van Willem V gaarne bereid de
nieuwe machthebber te steunen. Daarnaast hadden in het algemeen katholieken en
joden hun hoop op Lodewijk gevestigd, daar zij verwachtten dat een sterk centraal
gezag een einde zou maken aan de discriminatie waaronder zij in meerdere of mindere
mate leden.

Literatoren

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

Bij het volk verwierf de nieuwe koning een zekere populariteit, zeker na zijn
persoonlijke inzet bij grote rampen als de ontploffing van het kruitschip in Leiden
(1807) en de overstromingen in het rivierengebied (1809). Bij de leden van de
maatschappelijke elite, voor zover die elkaar al niet verdrongen om zijn slippen te
mogen dragen, werd Lodewijk geliefd door kwistig rond te strooien met koninklijke
onderscheidingen, zoals de door hem zelf ontworpen Orde der Unie. Tegen de
balsemende werking van deze lintjesregens was slechts een enkeling bestand. De
miljoenen verslindende monarchale poppenkast, waaronder de inrichting van maar
liefst vijf paleizen, werd dan ook zonder veel gemor aanvaard.
Onderwijl probeerde de koning met oprechte inzet Nederlands te leren onder
leiding van vooraanstaande literatoren als Jacob van Lennep en Willem Bilderdijk.
Desondanks kwam hij nooit veel verder dan zijn fameuze uitspraak ‘Iek ben konijn
van Olland’.
Van meer gewicht waren de bestuurlijke maatregelen die onder Lodewijk tot stand
kwamen, al waren niet weinigen daarvan al onder Schimmelpenninck voorbereid.
Zo kreeg de uniformering van maten, gewichten en munten haar beslag, werd de
Wet op het Postwezen vervaardigd en werden de gilden definitief afgeschaft.
Bovendien liet de koning lange tijd de capabele radi-
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cale Patriot Izaac Gogel als minister van Financiën voortgaan met de hervorming
van het belastingstelsel. Ook werd in 1809 de codificatie afgerond van het Burgerlijk
Wetboek en het Wetboek van Strafrecht, waarvan in het bijzonder het laatste een
moderaat en oorspronkelijk karakter droeg. Van Lodewijks eigen hand waren de
hervormingen op het gebied van wetenschappen en kunst. Door zijn bemoeienis werd
een reorganisatie van het bibliotheek- en museum-wezen uitgevoerd, waaraan we de
Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum danken. Daarnaast legde hij de basis
voor de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en de Academie
voor Beeldende kunsten, en voltooide hij de inrichting van het Algemeen Rijksarchief.
Voor het overige werd het bewind van Lodewijk Napoleon bovenal gekenmerkt
door een gestaag va-et-vient van ministers, wier benoemingen en ontslagen zich in
een rap tempo voltrokken. Keizer Napoleon irriteerde zich inmiddels openlijk aan
de pogingen van zijn broer om geliefd te worden in Holland, en meer nog aan diens
weigering om de dienstplicht in te stellen ten behoeve van de Franse legermacht, en
wellicht het meest aan de mislukking van de isolering van Engeland omdat Lodewijk
de lucratieve smokkelhandel weinig in de weg legde.
Toen de Engelsen in 1809 een invasie waagden op Walcheren, greep de keizer de
gelegenheid aan de koning van Holland als een kleine jongen aan de kant te schuiven.
Toen de Franse troepen in 1810 provocerend Amsterdam binnenmarcheerden, zag
Lodewijk Napoleon de onhoudbaarheid van zijn situatie in. Op 1 juli deed hij afstand
van zijn troon en nam de wijk naar Bohemen. Het was misschien kenmerkend voor
hem dat zelfs deze heimelijke vlucht bijna mislukte toen hij in de tuin van zijn
Haarlems Paviljoen uitgleed, in een sloot viel en druipend van kroos en kikkerdril
in zijn koets moest worden afgevoerd.
Slechts éénmaal daarna, enkele jaren voor zijn dood in 1864, bezocht Lodewijk
vanuit zijn ballingschap Holland, waar een enkeling hem nog toejuichte als ‘Lodewijk
de Goede’.
De door Wim Zaal gemaakte selectie van 's konings Gedenkschriften voegt, hoewel
op zichzelf tamelijk lezenswaardig, uiteindelijk toch weinig nieuwe inzichten toe
omtrent Lodewijk Napoleons persoonlijkheid en bewind. Zaal etaleert in zijn
bloemlezing wel een aanzienlijke mate van sympathie voor koning Lodewijk, wiens
‘integriteit’ hij meermalen roemt. Desondanks kan ook hij niet veel veranderen aan
het beeld van een weliswaar goedwillende, doch warrige, kleinzielige en
onevenwichtige hypochonder, die ingeklemd was tussen een uitzonderlijk slecht
huwelijk en een onmogelijke relatie met zijn machtige broer. Ten slotte was het
koningschap van Lodewijk Napoleon weinig meer dan een curieus en ietwat pathetisch
einde van de republikeinse staatsvorm in Nederland. Het waarlijk interessante
verschijnsel van de Bataafs-Franse tijd in Holland is wellicht veeleer de relatieve
rust en gelatenheid waarmee vanaf 1795, tot aan de inlijving bij Frankrijk in 1810,
de verschillende revoluties en machtswisselingen ondergaan werden.
Koning Lodewijk speelde in die gebeurtenissen zijn rol, maar de middelen
ontbraken hem om werkelijk een stempel op de geschiedenis te zetten. Tekenend
voor deze ontheemde Corsicaan was dat hij zijn motto ‘Doe wel en zie niet om’
slechts aan zijn onderdanen begrijpelijk kon maken als hij van een papiertje voorlas
‘D'ouelle ainsi ni d'homme’.
■
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The Paper Men
Vervolg van pagina 20
tures of Fidelman en Dubin's Lives in mijn ogen oneindig subtielere en
belangwekkender exploraties zijn van de thema's die Golding hier hanteert - een
vergelijking is helaas moeilijk te vermijden. Daar komt bij dat The Paper Men om
een leegte heen lijkt te zijn geconcipieerd: het hart van het verhaal is afwezig, in
weerwil van Goldings pogingen om daar de twee elkaar aanvullende visioenen te
plaatsen. Op verscheidene plaatsen gebruikt Barclay voor zich zelf het beeld van een
dier met een uitwendig skelet, en dat lijkt wel een onbewuste verwijzing naar de
structuur van deze roman. Het skelet van het boek ligt er inderdaad buiten, want dat
is het verhaal van het opbreken van Barclay's huwelijk, en het mislukken van de
verhouding met zijn dochter Emmy. De crisis, die lijkt te worden teweeggebracht
door de achtervolging door de would-be biograaf, is in wezen een gevolg van de
schuldgevoelens van Barclay over deze zaken. Maar de oorzaken van de mislukkingen
worden niet duidelijk, of liever, hoewel ik ze wel met pijn en moeite kan
reconstrueren, word ik er niet door overtuigd. Er is een gebrek aan gegevens en
inzichten - een absentie waar tegenwoordigheid zou moeten zijn, een zwart gat dat
niet absorbeert maar afstoot.
Over Elizabeth, Barclay's vrouw, kom je weinig of niets te weten - met verklaringen
van Barclay dat de relatie met haar ook na de scheiding en zelfs na haar dood blijft
bestaan, kom ik als lezer niet ver. De liefdeloze, onaantrekkelijke Emmy blijft een
marginale schaduw, en Barclay's gevoelens ten opzichte van haar blijven vaag en
eendimensionaal. Alweer vergelijkend, moest ik denken aan Bellows Mr Sammler's
Planet, waarin een moeizame relatie van een oudere vader met zijn lelijke dochter
schitterend wordt uitgebeeld.
Tot Malamuds passie en verbeeldingskracht en Bellows nauwgezette eerlijkheid
heeft Golding het nog niet gebracht, maar de ambitie heeft hij kennelijk wel, anders
begaf hij zich niet zo nadrukkelijk op hun terreinen. Geen wonder dat The Paper
Men toch een geforceerde indruk maakt, zelfs als je de omstandigheden waarin het
moet zijn ontstaan in aanmerking neemt. Maar Golding is een kameleon die
voortdurend van huid en stem verandert - ik hoop dat de overgang van het terrein
van ideeën, waarbinnen hij tot nu toe voornamelijk heeft gewerkt, naar dat van de
menselijke verhoudingen doorzet.
■

Stoomfluit en Sirene
Vervolg van pagina 21
rijk. In het Parijs van voor de Eerste Wereldoorlog bewoog hij zich in het moderne
kunstleven en leerde daar ook, hoe kan het anders, Blaise Cendrars kennen. Hij wist
aan de militaire dienst te ontsnappen en vertrok in 1916 naar Amerika met hetzelfde
schip dat ook Trotsky vervoerde. Deze gaf van hem de volgende karakteristiek: ‘Een
bokser, een gelegenheidsliterator, neef van Oscar Wilde, verkondigt luid dat hij liever
de kaken van yankees verbrijzelt dan zelf zijn ribben door een Duitser te laten breken.’
Zijn einde is gehuld in raadselen. Omstreeks 1920 schijnt hij in een roeibootje de
golf van Mexico opgevaren te zijn zonder ooit weer terug te keren. Dat zijn ‘literaire’
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oeuvre klein is, ligt een beetje voor de hand. De bloemlezing die Peter Kouwenberg
samenstelde en vertaalde, en die zo'n kleine veertig pagina's omvat, beslaat ongeveer
de helft van het totale werk. Het bevat voornamelijk teksten uit het eenmanstijdschrift
Maintenant dat Cravan uitgaf tussen 1912 en 1915, en het moet gezegd worden dat
hij hierin op niet al te zachtzinnige wijze omsprong met zijn kunstbroeders. Niet zo
verwonderlijk voor iemand die de fotografie verkoos boven de schilderkunst en liever
de krant las dan Racine. Als motivatie voor zijn schrijverschap noemt hij: ‘ik schrijf
alleen om mijn collega's te pesten, om te zorgen dat er over mij wordt gepraat en
om te proberen naam te maken. Als je naam hebt gemaakt, heb je sukses bij de
vrouwen en in zaken.’ Op zich is zo'n verklaring al pesterig genoeg, natuurlijk. Wat
meer eerbied voor de schone letteren, en voor het métier wordt over het algemeen
wel op prijs gesteld, zeker bij iemand die blijk geeft zich uitstekend van de taal te
kunnen bedienen. Nu, van een veilige afstand bekeken, zijn Cravans teksten zeer
vermakelijk, maar ik kan me voorstellen dat in de tijd van verschijnen, bepaalde
betrokkenen als Apollinaire en Gide toch niet al te gelukkig geweest zullen zijn. Het
stuk over Gide levert een prachtige, maar niet al te vleiende persoonsbeschrijving,
en geeft, in de slotalinea, nog een extra trap na: ‘Nu ik de man heb besproken, zou
ik graag zijn werk bespreken, als er tenminste één punt was, waarop ik mezelf niet
zou hoeven herhalen.’ Een ware mandarijn op zwavelzuur. Het boekje is, evenals
dat van Cendrars, heel mooi uitgegeven. Het mist de originele teksten op de
linkerpagina, maar heeft ter compensatie een aantal van de teksten in facsimile
toegevoegd. Men mag de uitgeverij Kwadraat gelukwensen met het interessante
fonds dat zij bezig is op te bouwen.
■
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Wolf tegen tante
In de verhalen van Saki is de kinderwereld de echte
De onrustkuur. Alle verhalen door Saki Vertaling: Stella Bromet Uitgever:
Bert Bakker, 648 p., f39,50
Saki. A Life of Hector Hugh Munro door A.J. Langguth Uitgever: Hamish
Hamilton, 366 p., f24,50
Aad Nuis
Het is kort voor de Eerste Wereldoorlog. In een Engelse treincoupé zitten drie kinderen
met hun tante; in de andere hoek zit een zwijgzame vrijgezel. De conversatie is
beperkt maar hardnekkig: de opmerkingen van tante beginnen meestal met ‘niet
doen’, die van de kinderen met ‘waarom’. Ter afleiding begint de tante een verhaal
te vertellen over een klein meisje dat zo braaf was dat iedereen haar aardig vond,
zodat ze aan het eind wordt gered van een dolle stier. Het verhaal is geen succes. Het
oudste kind informeert of het meisje niet gered zou zijn als ze minder braaf was
geweest, de anderen luisteren al niet meer.
Dan komt de vrijgezel tussenbeide. Ook hij begint een verhaal over een meisje dat
heel braaf was - afschuwelijk braaf zelfs. Bij het woord afschuwelijk spitsen de
kinderen de oren. Ze had, gaat hij verder, drie grote braafheidsmedailles op haar jurk,
die rinkelden bij het lopen. Van de vorst mocht ze als beloning helemaal alleen in
zijn park wandelen. Het was er heel mooi, met kleurige vissen en vogels en veel
zwart-witte varkentjes. Er was ook een woeste wolf die een big kwam verschalken.
De wolf achtervolgde het brave meisje; ze verstopte zich, maar het gerinkel van de
medailles verried waar ze zat en de wolf vrat haar op met huid en haar. Alle biggetjes
werden gered.
De kinderen vinden het verhaal prachtig, maar de tante, die overigens geboeid
heeft geluisterd, vindt het voor kinderen ongepast. Het ondermijnt hun keurige
opvoeding. De vrijgezel verdedigt zich met de opmerking dat hij de kinderen in ieder
geval tien minuten rustig heeft weten te houden, en verlaat haastig de trein.
Dit verhaal van Saki (H.H. Munro, 1870-1916) is een aardig beeld van zijn eigen
verhaalkunst. Weliswaar schreef hij niet voor kinderen, maar hij stak wel de draak
met brave conventies, en het ondoortrapte venijn van zijn grappen deed een beroep
op het stoute kind in zijn keurig volwassen lezers. Dat recept heeft nog niets van zijn
aantrekkelijkheid verloren. En omdat Saki bovendien een meester was in het puntig
en raak schrijven, hoeft het niet al te zeer te verbazen dat er bijna zeventig jaar na
zijn dood nog eens een uitgave verschijnt van al zijn verhalen in Nederlandse
vertaling, met de passende titel De onrustkuur, en een aanprijzing van wie anders
dan Roald Dahl op de achterkant.

Onbenullige details
Toch moet zo'n berg van rijp en groen, zonder enige inleiding en toelichting,
onvermijdelijk tot misverstanden leiden. Die beginnen al bij de korte tekst achterop,
waar behalve de woorden van Dahl te lezen staat: ‘Scherpzinnig en trefzeker, met

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

bittere, zwarte humor, boort Saki een mes in de Engelse “upper class” - en stelt hun
belachelijke gewoontes (thee op het gazon en speciale kaviaarvork) aan de kaak.’
Hier wordt de indruk gewekt dat het om nog steeds bestaande verschijnselen gaat,
in plaats van om de eigenaardigheden van een bezittende klasse (‘upper class’ is er
niet het goede woord voor) in een voorgoed voorbije tijd. Saki was verder te intelligent
om zich op te winden over onbenullige details als dat gazon en die vork, maar ook
een veel te conservatief heerschap om echt messen te willen steken in zijn eigen
klasse. In hedendaagse termen uitgedrukt: hij bedreef wel sociale satire, maar daarom
nog geen fundamentale maatschappijkritiek. Hij wilde prikkelen en aangenaam
bezighouden, niet koning en vaderland ondermijnen.
Het gevolg is dat de argeloze lezer van vandaag nog wel gechoqueerd wordt door
Saki, maar vaak om andere redenen dan de schrijver op het oog had. De tijd waarin
hij schreef, tussen 1900 en 1914, was het hoogtepunt van Britse macht en rijkdom,
en ook van de zelfgenoegzaamheid van de betere kringen. Victoriaanse ingetogenheid
en hypocrisie hadden gedeeltelijk plaatsgemaakt voor flamboyant vertoon van
superioriteit, of het nu om macht ging, om geld of om geest. Het was een wereldje
dat zich graag liet bespotten door eigen hofnarren, van Wilde tot de jonge Waugh al bewees het geval van Wilde dat bepaalde grenzen van fatsoen nog steeds niet
publiekelijk mochten worden overschreden. In die tijd hoorde Saki thuis. Wij zijn
geneigd heen te lezen over de speldeprikken die hij uitdeelde tegen Victoriaanse
bekrompenheid omdat die steken of onbegrijpelijk, of gemeenplaatsen zijn geworden.
Maar als we huiveren over de gevoelloosheid van zijn personages tegenover de lagere
klassen, hun wantrouwige neerbuigendheid tegenover buitenlanders en hun weinig
boosaardige, maar wel onverbloemde antisemitisme, dan is de kans groot dat Saki
in het geheel geen speldeprik bedoelt, maar onbevangen blijk geeft van dezelfde
vooroordelen als zijn personages en zijn oorspronkelijke publiek.

Saki

Om zicht te krijgen op de verhouding van Saki tot zijn personages is het nuttig
iets te weten over zijn levensloop en karakter. Dat is niet eenvoudig, want anders
dan Wilde of Waugh was Hector Hugh Munro een onopvallende meneer, van wie
tot voor kort weinig meer bekend was dan wat zijn liefhebbende en overmatig discrete
zuster (ze vernietigde een groot deel van zijn persoonlijke papieren), had losgelaten
in een korte levensschets. Pas in 1981 verscheen een biografie, Saki geheten, van de
hand van de Amerikaan A.J. Langguth. Een briljant boek is het niet, maar de
achterhaalbare feiten zijn er in elk geval in bij elkaar gebracht.
Hector Munro stamde uit een geslacht van officieren. Als jongste van drie kinderen
werd hij in Birma geboren. Toen de vierde op komst was en zijn moeder, opziend
tegen een nieuwe bevalling onder primitieve omstandigheden, naar Engeland ging,
werd ze op een rustig landweggetje door een losgebroken koe overhoop gelopen
zodat ze in het kraambed stierf. Dat verhaal in de trein had dus een dubbele bodem.
De kinderen werden door twee ongetrouwde, excentrieke en despotische tantes
opgevoed in een compleet isolement. Zulke tantes blijven in heel zijn werk
rondspoken. Zijn zuster werd later ook een tante, en zelf groeide hij op als een broze
vrijgezel die hoogstwaarschijnlijk praktiserend homoseksueel was, al was hij zo
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discreet dat ook zijn biograaf het zonder harde bewijzen aanneemt. Dat kan natuurlijk
met zo'n opvoeding te maken hebben, al moet erbij worden gezegd dat zijn broer
later een hartelijk en ongecompliceerd gevangenisdirecteur en gezinshoofd werd.

Kleine aap
Toen Hector zeventien was, kwam zijn vader met vervroegd pensioen uit Birma
terug, en brak een tijd van reizen door Europa aan. Later ging hij zelf als
politie-officier naar Birma, maar zijn gestel bleek niet sterk genoeg. Hij trok naar
Londen om te schrijven: een geschiedenis van het Russische Rijk, in de stijl van
Gibbon. Het boek, waar hij jaren aan werkte, werd lauw ontvangen. Meer succes
had hij met satirische stukjes in de krant, waar zijn imitatietalent meer tot zijn recht
kwam. Hij bespotte de politiek van de zittende regering in de stijl van Omar Khayyam,
van Alice in Wonderland, van Kipling en ten slotte van Oscar Wilde. Zijn pseudoniem
is waarschijnlijk ontleend aan de Rubaiyat, waarin een bijfiguur van die naam
voorkomt. Er is trouwens ook een theorie - van Tom Sharpe, meen ik - dat het een
eerbewijs was aan Gibbon. Een saki is namelijk ook een aap, maar een kleinere. Van
dit journalistieke randwerk klom hij op tot buitenlands correspondent, eerst in de
Balkan, la-
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ter in Rusland, ten slotte in Frankrijk. Ook in dat werk toonde hij zich een welmenende
conservatief, met meer oog voor de problemen van de gevestigde machten dan voor
die van het opstandige volk, maar afkerig van excessen. Als hij, als ooggetuige van
het bloedbad bij het Winterpaleis in Petersburg in 1905, waarneemt dat ook
‘goedgeklede personen’ zich tegen de politie keren, raakt hij zelfs even aan het
wankelen, maar een tijdje later propageert hij toch weer de vertrouwde stevige aanpak
door de autoriteiten.
Pas als hij bijna veertig is en hij door een erfenis van zijn vader de kans krijgt,
geeft hij de journalistiek op en vestigt hij zich als schrijver in Londen. In vijf jaar
tijd schrijft hij twee romans en een groot aantal korte verhalen, waaronder een flinke
handvol die hem zijn blijvende naam hebben bezorgd. Hij heeft er geen onmiddellijk
succes mee - veel minder in elk geval dan met de Alice-imitaties waarmee hij was
begonnen. De tweede roman, When William Came, behelst een waarschuwing tegen
het Duitse gevaar. Als de oorlog uitbreekt, weet hij als vierenveertigjarige als gewoon
soldaat aan het front te komen. Daar sneuvelt hij niet als officier, maar wel als een
gentleman, geheel in de familietraditie.

Onbegrijpelijk
Van het vroege werk bevat de Nederlandse verzamelbundel niet de Alice- en de
Kipling-imitaties, maar wel de bundel Reginald, die sterk de geest van Wilde ademt.
De held is een piepjong en onbeschaamd egocentrisch heertje dat zich laatdunkend
maar niet erg diepgaand uitlaat over de gewoonten van zijn omgeving en de dingen
van de dag. Aardige columns, maar te veel gebonden aan de actualiteit en aan beperkt
houdbare woordgrapjes. In de Nederlandse vertaling zijn ze bovendien goeddeels
onbegrijpelijk geworden. De vertaalster, Stella Bromet, heeft werk geleverd dat
ondanks slordigheden en stijve dialogen niet echt slecht is, maar ook nergens briljant.
In dit vroege werk mist ze bovendien hier en daar duidelijk de kennis van de context
die nodig is om Reginalds gebabbel te plaatsen.
Trouwens, ook de beste vertaler zou het moeilijk hebben met zo'n verhaaltje over
een mevrouw die een aanmerking maakt op haar keukenmeid en daarvan de gevolgen
moet dragen.
Alles draait daarbij namelijk om de uitsmijter, die het in Engeland tot staande
uitdrukking heeft gebracht: ‘The cook was a good cook, as cooks go; and as cooks
go, she went.’ ‘De keukenmeid ging wel, maar hoe gaat dat, ze ging wel,’ zo iets.
Stella Bromet maakt ervan: ‘De kokkin was een goede kokkin; en zoals dat met
goede kokkinnen gaat, ging ze.’ Afgezien van die rare kokkinnen is dat aardig
geprobeerd, maar de vaart is eruit, en dan hou je niets over.

Vreselijke kinderen
Na Reginald komen de goede jaren aan bod. Reginald wordt opgevolgd door andere
elegante vlegels als Clovis Sangrail, maar die houden zich meer op de achtergrond
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en laten het toneel vrij voor een bonte stoet van tantes, gastvrouwen, vreselijke
kinderen en jagende majoors buiten dienst, allemaal rotsvast behorend tot de betere
kringen. Een groot deel van de verhalen waarin ze optreden is nog steeds niet meer
dan licht onderhoudende lectuur, draaiend om een verrassende en min of meer
malicieuze pointe. Maar ze zitten niet meer zo aan de actualiteit vast, en ze worden
steeds vaker afgewisseld door verhalen van onthutsende diepgang.
Sredni Vashtar bij voorbeeld. Een tienjarige jongen, getiranniseerd door de nicht
die hem opvoedt, wordt onverhoeds door haar beroofd van zijn ene lievelingskip.
Ze weet niet dat hij nog een ander dier bezit, een grote fret, die hij vereert als een
god. Hij bidt om wraak en wordt verhoord. Een soortgelijk verhaal, lichter van toon
maar even geladen met volwassenenhaat, is De rommelkamer. Dieren, wolven vaak
of katten, die raadselachtige en ontembare dieren, spelen juist in de beste verhalen
een belangrijke rol, alleen of als bondgenoten van onverzoenlijke kinderen. In het
sterk erotische weerwolfverhaal Gabriel-Ernest blijkt de wolf die brave kindertjes
eet identiek te zijn met de mooie en onbeschaamde jongeling uit andere verhalen.
De sprekende kat Tobermory verspreidt ontsteltenis onder hypocriete weekendgasten.
In De boetedoening wreken drie kinderen de moord op hun kat. Vrouwen zijn te
verdelen in het zustertype, waarmee kameraadschap mogelijk is, en het tirannieke
type, de enige ware vijand. Volwassen mannen zijn over het algemeen hun
onbetekenende aanhangsels, en soms zijn het zelfs schuchtere en onhandige
bondgenoten van de voor vrijheid en vitaliteit vechtende kinderen en dieren.
Dat is de echte wereld van Saki, de kinderwereld waarin zijn spel ernst wordt. Het
is dan allang geen sociale satire meer in de gewone zin. De vraag of hij de
potsierlijkheden van de conservatieve bovenlaag van zijn tijd hekelt of zelf een
potsierlijke conservatief is, verliest er zijn betekenis. Er is in zijn verbeelding geen
plaats voor bij voorbeeld het onderdrukte volk omdat de plaats daarvan wordt
ingenomen door dieren en kinderen die weigeren braaf te zijn. Hun strijd tegen de
tantes is voor Saki de vorm die het conflict tussen macht en vrijheid aanneemt. Het
is niet moeilijk daarvoor een psychologische verklaring te vinden, of Saki te herleiden
tot een curieus, door persoonlijke en sociale omstandigheden bepaald geval. Voor
de bepaling van de blijvende betekenis van zijn schrijverschap is dat van geen belang.
Daarvoor telt alleen dat juist zijn hoogst persoonlijke obsessies hem boven zich zelf
hebben uitgetild in een handvol gedreven en poëtische verhalen van heel algemene
strekking.
In de Nederlandse verzamelbundel staan ze, net als in de Engelse trouwens,
verspreid tussen het luchtige, vermakelijke en tijdgebonden mengelwerk. Het is
ondankbaar daarover te klagen, want ze staan er tenslotte allemaal in, en het heel
redelijk geprijsde boek kan zeker worden aanbevolen aan ieder die moeite heeft met
het origineel, ook al is de vertaling dan niet ideaal. Maar er blijft wat mij betreft
ruimte voor een andere uitgave: van zeg de twintig of dertig beste Sakiverhalen,
vertaald door iemand van de Komrij-klasse, en met een goede inleiding.
■
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De kunst van het beschrijven
Svetlana Alpers' interpretatie van de zeventiende-eeuwse
schilderkunst
The Art of Describing Dutch Art in the Seventeenth Century door Svetlana
Alpers Uitgever: John Murray, London, 273 p., f 120,50
Jeroen Stumpel
The Art of Describing wil, kort en goed, een eerherstel van de opvatting dat de
Nederlandse schilders van de zeventiende eeuw realisten waren. Realisme is een
notoir lastig begrip, en het wordt in de kunstkritiek op minstens twee manieren
gebruikt: als een aanduiding van hóé iets is afgebeeld, of van wát er is afgebeeld.
Geen onbelangrijk verschil, want het is mogelijk op de meest fotografische wijze
een onwaarschijnlijke combinatie van gebeurtenissen weer te geven; en andersom
kan op de meest schematische wijze een alledaags voorval in beeld worden gebracht.
De reputatie van de Nederlandse schilderkunst was natuurlijk gebaseerd op een
combinatie van beide varianten: de schilderijen leken immers een natuurgetrouwe
weergave te bieden van het toenmalig dagelijks leven.
Op de vanzelfsprekendheid van de gedachte dat het slechts de weergave van het
dagelijks leven zou zijn, heeft iconologisch onderzoek de laatste twintig jaar een en
ander afgedongen: sommige schilderijen bleken, hoe realistisch de manier van
schilderen verder ook was, te zijn gebaseerd op traditionele zinnebeelden, en
gebeurtenissen in beeld te brengen die in het zeventiende-eeuwse Nederland verre
van alledaags waren of zelfs ronduit onmogelijk. En om het nog erger te maken: er
bestonden ook schilderijen die - hoewel natuurgetrouw qua uitbeelding én motief toch een overdrachtelijke bedoeling hadden: ze bevatten vertalingen van oudere
beeldspraak in realistisch jargon. Vandaar dat een van de prominente onderzoekers
op dit gebied (aan wie zij haar ‘Appendix’ wijdt), de Nederlandse kunsthistoricus
E. de Jongh, de term schijnrealisme introduceerde, zonder daarmee overigens te
willen zeggen, dat élk genrestukje, of élk stilleven overdrachtelijk bedoeld was, of
een onwerkelijke situatie zou uitbeelden. Het ging eenvoudig om het besef, dat
schilders op allerlei manieren metaforen gebruikten - ook daar, waar wij het niet
meteen zouden vermoeden - en dat het de moeite waard is, deze metaforen te leren
begrijpen.
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David Bailly: Vanitasstilleven met zelfportret, 1651, Stedelijk Museum ‘de Lakenhal’, Leiden

Svetlana Alpers maakt in haar The Art of Describing bezwaar tegen deze
benadering. Ze kan natuurlijk niet het oude standpunt verdedigen dat de schilderijen
louter spiegels zouden zijn van de zeventiende-eeuwse realiteit (al komt zij meermalen
in de buurt van een dergelijke bewering), maar wel dat de betekenis van deze kunst
niet ligt in een gebruik van metaforen, maar in het proces van weergeven zélf. ‘Telkens
weer,’ schrijft ze, ‘suggereert de Nederlandse kunst dat betekenis ligt in de
zorgvuldige voorstelling van de wereld.’ Kritiek op het iconologisch onderzoek is
voor Alpers niet alleen een kwestie van kunstgeschiedenis, maar ook van kunstgenot:
‘Een te grote prijs aan visuele ervaring wordt betaald door het huidige beroep op
verbale diepzinnigheden.’
Misschien is in haar ogen die prijs vooral zo hoog, omdat zij vindt dat de
Nederlanders niet veel te vertellen hadden: ‘Men kan niet beweren dat Nederlandse
zinnebeelden, en de schilderijen die ermee verband houden, inventief en nieuwsgierig
zijn ten opzichte van ons moreel bestaan; wel zijn ze nieuwsgierig en inventief ten
opzichte van het voorstellen.’ Vandaar dat Alpers zelf in haar boek geen inventiviteit
of nieuwsgierigheid ten toon wil spreiden naar wat is afgebeeld, maar wel naar het
idioom waarin het is afgebeeld.

IJdelheid
Een belangrijke rol speelt in Alpers' boek Het stilleven van de Leidse schilder David
Bailly (1584-1657), een groot schilderij dat in het Stedelijk Museum ‘de Lakenhal’
te Leiden hangt: een jongeman, met schilderstok in de hand, zit naast een tafel, waarop
een rijke collectie van allerhande objecten is uitgestald. Bloemen, parels, bewerkt
ivoor, schilderijen, tekeningen en gebruiksvoorwerpen zijn in een zorgvuldig
realistische techniek uitgebeeld, met een groot vakmanschap in het kleurgebruik, de
stofuitdrukking en de behandeling van schaduw en spiegeling. Realistisch qua
voorstelling is het schilderij echter niet: van een loutere registratie van toevallig
aangetroffen elementen kan geen sprake zijn, wél van een bewust gecomponeerd
ensemble van zinnebeelden. Zonder moeite zijn in de uitgedoofde kaars, de
verwelkende bloemen, de zandloper en de zeepbellen die boven de tafel zweven de
geijkte elementen te herkennen van een Vanitas-voorstelling: het schilderij is
overduidelijk bedoeld als een geschilderd commentaar op de ijdelheid des levens en
de vergankelijkheid van het menselijk bedrijf. En mocht een beschouwer bij zo'n
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overvloed aan signalen daarover nog aarzelen, elke twijfel wordt weggenomen door
de aanwezigheid van de tekst op het papier rechtsonderaan: Vanitas Vanitatum, staat
er, Omnia Vanitas. Dezelfde voorstelling siert de omslag van het boek, wordt in het
boek nog tweemaal afgebeeld, en is bovendien onderwerp van een paginalang betoog.
Merkwaardig ge-
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noeg ligt het zwaartepunt van dat betoog niet bij de Vanitas-interpretatie: de schrijfster
brengt dat aspect aan het slot van haar beschouwing slechts schoorvoetend ter sprake,
en probeert - voor zover mogelijk - een zinnebeeldige interpretatie te bagatelliseren.

Johannes Vermeer: Het schildersatelier Kunsthistorisch Museum, Wenen

Francis Bacon
In plaats daarvan brengt zij - verrassend - de theorieën van Francis Bacon ter tafel,
de Engelse wijsgeer die een programma ontwierp voor de vernieuwing van de
wetenschappen en als een van de vaders geldt van de empirische filosofie. ‘Ik wil
niets erkennen,’ schreef Bacon, ‘tenzij op het gezag van de ogen.’ Aangezien hij
daarnaast besefte dat de zintuigen konden falen, pleitte zijn programma tevens voor
experimenten als aanvulling op directe observatie: ‘aangezien de aard der dingen
zich zelf eerder prijsgeeft onder de dwingende bewerking van kunstgrepen dan in
natuurlijke vrijheid.’
Alpers beweert nu dat ‘bewerken van materiaal door kunstgrepen’ ook een
omschrijving kon zijn van wat vaklieden doen met grondstoffen, wanneer ze die
omvormen tot produkten. Vervolgens beschrijft ze de voorstelling van Bailly ‘als
een assemblage van materialen uit de natuur, bewerkt door de mens (...) Het is een
catalogus: (...) hout wordt gevormd, papier gekruld, steen wordt gehouwen, parels
gepolijst en aaneengesnoerd, textiel gedrapeerd, en huiden (perkament) worden
bewerkt tot de gladde kaft van een boek.’
Het schilderij zélf is natuurlijk ook een produkt dat door de bewerking van
grondstoffen tot stand kwam. Dus ondernam de schilder volgens Alpers: ‘uit volle
overtuiging, rustig en met liefdevolle aandacht een versie van experimenten à la
Bacon. We kunnen Bailly's Stilleven zien als de geschilderde variant van een subtiele,
doch krachtige uitspraak van Bacon.’ Deze uitspraak luidt: ‘Ik beweer dat het
vermogen tot zintuiglijke ervaring de enige beoordelaar is van het experiment, en
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dat het experiment zelf zal oordelen over de zaak.’ Alpers stelt voor, het woord
experiment in dit citaat te vervangen door het woord ‘afbeelding’ of ‘schilderij’. We
krijgen dan: ‘Ik beweer, dat het vermogen tot zintuiglijke ervaring de enige
beoordelaar zal zijn van het schilderij, en dat het schilderij zal oordelen over de
zaak.’ Bacon wordt zo een kunsttheoreticus van het realisme, en de lezer moet op
deze wijze overtuigd raken dat Alpers' visie op het stilleven niet louter wordt bepaald
door de twintigste-eeuwse opvattingen van de onderzoekster zelf maar, integendeel,
‘juist bijzonder past in de zeventiende eeuw’. Het schilderij van Bailly is niet in de
eerste plaats een zinnebeeld op de vergankelijkheid, maar ‘de uitwerking van een
artistiek programma waarin kunst basiskennis levert over de wereld’.
Waarom doet Alpers dat? Waarom bewerkt zij met allerlei kunstgrepen een
zeventiende-eeuwse Vanitas-voorstelling tot de geschilderde wetenschapsopvatting
van een Brits filosoof? Wat wil, met andere woorden, haar boek beweren over de
Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw?

Het zichtbare
Een van de grote problemen bij de bestudering van de Nederlandse kunst in deze
periode wordt gevormd door het relatieve gebrek aan geschreven bronnen over de
praktijk en theorie van het schilderen. In zekere zin beschouwt Alpers deze nood
echter als een deugd, want, zo zegt ze, dit manco aan kunsttheoretische geschriften
dwingt de onderzoeker deze kunst te plaatsen in het ‘bredere verband van de cultuur
en sociale werkelijkheid’.
Hoewel dit een omschrijving zou kunnen zijn van reeds verricht iconologisch
onderzoek, heeft zij duidelijk iets anders voor ogen. Zij zoekt - als een ouderwetse
cultuurhistoricus - naar een basic theme van de periode, een algehele karakteristiek;
en meent die aan te treffen in de ‘visual culture’ van de Nederlanders. In de Gouden
Eeuw nam deze ‘visual culture’ een overheersende positie in: ‘The eye was a central
means of self-representation and visual experience a central mode of
self-consciousness.’ (Het is wat moeilijk zo'n zin te vertalen.)
Hoe weet Alpers dat de Nederlandse cultuur gekarakteriseerd moet worden als
een cultuur van het oog, een karakterisering die een nieuw licht moet werpen op de
schilderkunst? Helaas, het heeft er alle schijn van dat deze typering voornamelijk uit
de schilderijen zélf werd afgeleid. Natuurlijk probeert Alpers wel teksten aan te
voeren waaruit de overheersende invloed van een ‘visual culture’ zou moeten blijken,
maar dit zijn zelden Nederlandse teksten (en bovendien zelden teksten die gaan over
schilderkunst). Ze besteedt uitgebreid aandacht aan theorieën van Kepler, Comenius,
Bacon en het programma van de Royal Society, maar daar is geen woord Nederlands
bij. Kennelijk kreeg Bacon dank zij de afwezigheid van meer voor de hand liggende
bronnen zo'n belangrijke en - laten we wel wezen - zo'n onwaarschijnlijke rol te
vervullen in de bespreking van het schilderij van Bailly.
Hoewel Alpers haar eerste hoofdstuk geheel wijdt aan de figuur van Constantijn
Huygens (hij was enthousiast over het werk van Bacon), slaagt zij er niet in duidelijk
te maken, op welke manier Huygens zélf Bacon in verband zou hebben gebracht met
de schilderkunst, en al helemaal niet langs welke weg diens Engelse geschriften in
de loop van de zeventiende eeuw op andere kunstkenners of op schilders een invloed
zouden hebben uitgeoefend.
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Misschien vindt Alpers deze vragen overbodig detaillistisch. Haar boek wil eerder
een globale attitude beschrijven, dan een scherp beeld tekenen waarin contacten en
invloeden precies te traceren zijn. Die Nederlandse instelling schetst ze bovendien
vanuit een wijds historisch perspectief, waarin het fijne onderscheid tussen Engeland
en de Nederlandse Republiek vervaagt tot een nuanceverschil.
Het boek is gebaseerd op een grootse en op het eerste gezicht eenvoudige
tweedeling van de kunstgeschiedenis: de tweedeling tussen Noord en Zuid. Aan de
ene kant zou er verhalende, verbale en theatrale schilderkunst bestaan die voortkomt
uit de Italiaanse traditie; en aan de andere kant een beschrijvende, observerende en
realistische kunst die zijn wortels in het Noorden heeft. Het belang van dit onderscheid
is door kunsthistorici niet altijd voldoende beseft, en maar al te vaak zouden
onderzoekers (zoals de door haar gewraakte iconologen) de kunst uit het Noorden
hebben benaderd met modellen die uit de Italiaanse kunsttheorie voortkwamen, en
ongeschikt zijn voor niet-Italiaanse kunst.
The art of describing van de Noordelijke schilders moet in haar boek de eigen
plaats vinden die hij verdient. Want, zo zegt zij: ‘Het verhalende (“narration”) heeft
zijn pleitbezorgers en exegeten gekend, maar het probleem om beschrijving
(“description”) te verdedigen en te definiëren bestaat nog steeds.’
Als het inderdaad haar opzet is geweest om dit probleem uit de wereld te helpen
(ik ga er voor het gemak even van uit dat het probleem zoals door haar geformuleerd
ook echt bestaat), dan is zij in deze opzet niet geslaagd. Een goede definitie of
omschrijving wordt nergens gegeven, hoogstens, zoals we zullen zien, een typering
van wat het níét is; terwijl haar verdediging faalt,
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omdat zij niet goed duidelijk maakt welke aanklacht nu precies door wie, wanneer
en op grond waarvan tegen de kunst van het Noorden is ingebracht. Zij lijkt net te
doen of het negatieve oordeel van negentiende-eeuwse academische kritiek zou
herleven (of voortbestaan) in het kunsthistorisch onderzoek van dit moment, terwijl
er tegenwoordig toch waarlijk geen gebrek aan waardering is voor Vermeer c.s., ook
niet bij iconologen. Tekenend voor het labiele van haar constructie is een passage
uit haar inleiding, die ik hier ondanks zijn lengte zal weergeven.
‘In de zeventiende eeuw en opnieuw in de negentiende eeuw,’ zo lezen we,
‘huldigen een aantal van de meest vernieuwende en kundige schilders in Europa Caravaggio en Velazquez en Vermeer, later Courbet en Manet - een in wezen
beschrijvende wijze van uitbeelden (“embrace an essentially descriptive mode”).
Beschrijvend is in feite een manier om vele van dié werken te karakteriseren, die we
gewoonlijk losweg als realistisch betitelen; en daartoe behoort ook, zoals ik op
verscheidene punten in mijn tekst suggereer, de wijze van uitbeelden door middel
van foto's (“the pictorial mode in photographs”).. In Caravaggio's Kruisiging van
Sint Petrus, Velazquez' Waterverkoper, Vermeers Vrouw met weegschaal en Manets
Déjeuner sur l'herbe zijn de figuren in hun handeling stilgezet om te worden afgebeeld
(“suspended in action to be portrayed”). Het verstilde of bevroren karakter van deze
werken is een symptoom van een zekere spanning tussen de veronderstelde verhalende
bedoeling van de kunst en een aandacht voor beschrijvende aanwezigheid (“a certain
tension between the narrative assumptions of the art and an attentiveness to descriptive
presence”).’

Landkaart
Ook een voorstander van de door Alpers gehanteerde tweedeling zal moeten erkennen
dat de keuze van haar voorbeelden de zaak geen dienst bewijst. Wil zij ons werkelijk
ervan overtuigen dat Vermeer ‘essentially descriptive’ is als hij een vrouw met een
weegschaal opstelt voor een levensgrote voorstelling van het Laatste Oordeel? Of
dat Manets Déjeuner een typerend voorbeeld zou zijn van de ‘northern mode’, terwijl
elke kunstgeschiedenisstudent weet dat het schilderij is gebaseerd op een prent van
Raimondi, een voorbeeld bij uitstek van de Italiaanse traditie? Wil zij serieus beweren
dat op de Caravaggio de gekruisigde Petrus simpelweg ‘is suspended in action to be
portrayed’? Ik zie in deze opsomming hoogstens een noodlottige ‘tension between
artistic presence and the theoretical assumptions of the book’.
Het zou voor elke auteur een lastige opgave zijn om zulke uiteenlopende
schilderijen van zulke uiteenlopende schilders uit zulke uiteenlopende periodes op
zinvolle wijze te groeperen. Het type vergissing dat Alpers hier begaat is door E.A.
Gombrich al lang geleden aan de kaak gesteld, toen hij wees op het simpele feit dat
kunstwerken en stijlen die gezamenlijk iets niet zijn, daarom niet noodzakelijk iets
anders wel zijn. De produkten der Azteken, Eskimo's en - om maar wat te noemen de filmstudio's te Hollywood zijn duidelijk niet classicistisch; maar dat maakt het
nog niet zinvol om naar essentiële trekken te zoeken die zij verder gemeen zouden
hebben. Natuurlijk liggen de voorbeelden van Alpers dichter bij elkaar, maar het
probleem blijft in wezen gelijk, zoals ook blijkt uit de opsomming van ‘noordelijke’
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eigenschappen die Alpers voor en na het geciteerde fragment geeft: aandacht voor
stofuitdrukking vind je wel bij Van Eyck, maar niet bij Manet, een statisch karakter
kan je wel aan het werk van Van Eyck of aan de Manet toeschrijven, maar niet aan
de Caravaggio; misschien heeft de Velazquez geen overdrachtelijke betekenis, maar
de Vermeer wel et cetera. Daarbij komt nog dat lang niet alle genoemde kunstenaars
uit het Noorden komen, en dat het niet duidelijk is waarom Italianen als Piero della
Francesca, Carpaccio, Veronese of zelfs Titiaan (Hemelse en aardse liefde bij
voorbeeld) niet op de een of andere manier in dit rijtje zouden passen.
Svetlana Alpers gaat uit van een zeer beperkte opvatting van Italiaanse
schilderkunst, en kan dientengevolge aan de kunst van het Noorden een onbeperkt
scala van soms onverenigbare eigenschappen toeschrijven. Het gaat daarbij niet om
min of meer oppervlakkige stijlkenmerken. Volgens Alpers is er iets fundamentelers
in het geding: het verschil tussen twee opvattingen over hoe de wereld wordt
waargenomen en dientengevolge over wat een afbeelding eigenlijk is. Het Italiaanse
schilderij typeert zij als volgt: ‘Een ingelijst oppervlak gesitueerd op een zekere
afstand van de beschouwer die erdoorheen kijkt (als door een venster) naar een
tweede, of een substituut-wereld. In de Renaissance was deze wereld een toneel,
waarop de figuren hun handelingen verrichten.’ ‘Deze opvatting van het
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schilderij,’ zegt zij, kreeg een vaste plaats in het academisch programma.
Aan de andere kant zagen de Noordelingen ‘hun schilderijen als beschrijvingen
van de wereld in plaats van als imitaties van menselijke handelingen’. Hiermee
hangen een aantal van de karakteristieken van Noordelijke schilderijen samen: ‘een
frequente afwezigheid van een beschouwer met een bepaalde positie, alsof de wereld
(en niet de beschouwer kennelijk) op de eerste plaats komt’. en een ‘formidable sense
of the picture as a surface’. Als een spiegel of een landkaart, specificeert zij, níét als
een venster.
Wélk optisch verschil tussen een spiegel en een venster de auteur op het oog heeft,
weet ik niet, en dus ontgaat mij ook waarom spiegelglas, anders dan vensterglas,
demonstratief zou zijn voor ‘a formidable sense of the surface’; wat de gelijkenis is
tussen spiegels en landkaarten is mij helemaal duister.

Cartografie
Het schematisch karakter van een landkaart verschilt toch wezenlijk van het
illusionisme dat met spiegels wordt geassocieerd? (Ik zelf ben bovendien geneigd
om eerder in maniëristische of in academische schilderkunst een ‘sense of the surface’
te zoeken).
Voor Alpers is de vergelijking van schilderkunst met cartografie van wezenlijk
belang: zij besteedt een apart hoofdstuk aan de zogenaamde ‘impuls tot in kaart
brengen’ die in het hart van de Nederlandse schilders zou hebben geleefd.
Sleutelschilderij van het hoofdstuk ‘The Mapping Impulse in Dutch Art’ is de
zogenaamde Allegorie op de schilderkunst van Vermeer en dat is begrijpelijk, want
het schilderij gaat over de schilderkunst, en het bevat een prachtig geschilderde
landkaart. Het is een raadselachtig schilderij: we zien een schilder op de rug
(waarschijnlijk niet Vermeer zélf, het kostuum is niet zeventiende-eeuws) en hij
schildert - gelet op de attributen - Clio, de muze van de geschiedenis. Hoewel we de
precieze betekenis of bedoeling van dit prachtige geschilderde werk niet kennen,
bestaat er wel een sterk vermoeden omtrent de reden waarom het werd geschilderd.
Juist in deze periode werden er nieuwe vertrekken gebouwd voor het Lucas-gilde te
Delft (Vermeer zat in het bestuur van dit genootschap). Het is niet onmogelijk dat
deze uitbeelding van de schilderkunst deel had moeten uitmaken van het
decoratieprogramma: we weten dat er verscheidene allegorieën op de kunsten waren
aangebracht.
Alpers beweert dat de aanwezigheid van de landkaart moet worden verklaard op
grond van het feit dat de cartografie en topografie tot de activiteiten behoorden die
vielen onder het ruime begrip Pictura of Schilderkunst. Daarin heeft ze misschien
gelijk (een bron voert zij daar overigens niet voor aan; het is een terloopse opmerking).
Maar Alpers gaat in haar interpretatie veel verder. Zo schrijft zij: ‘Vermeer verbindt
onherroepelijk de kaart aan zijn schilderkunst doordat hij er zijn naam op zet’. Uit
het feit dat Vermeer zijn signatuur als het ware óp de kaart schildert, leidt zij zonder
meer af dat Vermeer wil laten zien dat ‘the map is of his own making’, en dat er
sprake zou zijn van ‘Vermeer's claim to the identity of mapmaker’. Elders in het boek
leiden zulke gegevens echter niet tot soortgelijke interpretaties. Zij reproduceert wel
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- in een ander verband - de signatuur van Van Eyck in het Arnolfiniportret (die op
een muur is aangebracht), of die van Saenredam (op een pijler in een kerk), zonder
daaruit de gevolgtrekking te maken dat deze kunstenaars zich dus respectievelijk als
metselaar of bouwmeester aan ons bekend hebben willen maken.
Maar goed: indien de kaart mag worden gezien als een produkt van de schilderkunst
(en schilderkunst als een vorm van cartografie), met welke opvatting van het
schilderen, zo vraagt Alpers zich verder af, komt hij dan overeen? Het valt niet
moeilijk te raden: met een ‘art of describing’ natuurlijk. Vermeer zou dit in het
bijzonder hebben willen suggereren door de aanwezigheid van het woord ‘descriptio’
dat deel uitmaakt van de tekst op de weergegeven kaart. Alpers laat zich niet hinderen
door het feit dat hier sprake is van een wel zeer versluierd signaal; het woord komt
bovendien op talloze kaarten voor, en haar belangstelling voor juist dit onderdeel
van de kaart (temidden van andere woorden en beelden als bij voorbeeld een
Neptunus) zou het resultaat kunnen zijn van wishful thinking.
In het schilderij, zo schrijft ze, zet Vermeer twee categorieën van beelden naast
elkaar, enerzijds de gestalte van een jonge vrouw in de gedaante van Clio, ‘een beeld
vol betekenis, dat uitnodigt tot interpretatie’ en anderzijds ‘de kaart, een beeld dat
dienst doet als beschrijving. Hoe laat een beeld de wereld begrijpen, doet Vermeer
ons vragen, door middel van de associatie van betekenissen (kunst als embleem) of
door beschrijving (kunst als het maken van kaarten)?’
De vraag heeft uiteraard betrekking op de tegenstelling die het hoofdthema is van
haar boek, en we hoeven ons niet lang af te vragen in welke richting Vermeers
antwoord zal gaan: ‘Hij laat ons zien dat inscriptie en ambacht, net als emblematische
middelen, wijken voor de lichamelijkheid van menselijke aanwezigheid.’

Kunstopvatting
‘Het schilderij,’ besluit zij, ‘stelt een Schilderkunst voor, die in zich zelf de impuls
tot in kaart brengen omvat en de schilder, die door Vermeer op de rug is afgebeeld,
bevindt zich als een landmeter in dezelfde wereld die hij afbeeldt.’
Het is duidelijk dat Alpers de vrijheid neemt om van Vermeers allegorie een
zinnebeeld te maken van haar eigen kunstopvatting, en ik vrees dat hetzelfde kan
worden gezegd van de manier waarop de rest van de Nederlandse zeventiende-eeuwse
kunst in haar boek wordt benaderd.
De uitgever heeft de eerste druk van The art of describing al meteen voorzien van
ronkende blurb: op de omslag van het boek zijn van verscheidene critici typeringen
te lezen als: ‘a marvellous synthesis of evidence and argument’, ‘superbly original’
en ‘lucidly written’. Het bleek mij onmogelijk met dit koor van bewonderaars in te
stemmen. Weliswaar kan het boek originaliteit niet worden ontzegd, maar aan
‘evidence and argument’ schort het nogal, en ‘lucidly written’ is het zeker niet. Het
is, integendeel, moeilijk om greep te krijgen op het betoog. Telkens weer tracht het
de lezer te ontglippen door zijn schijnbewegingen en bij tijd en wijle spekglad jargon.
Neem alleen al de manier waarop de Engelse term ‘mode’ wordt gebruikt: in de
schilderkunst bestaan kennelijk ‘a mapping mode’, ‘highly inventive modes’,
‘descriptive modes’, ‘photographic modes’, ‘theatrical modes’, ‘central modes of
self-consciousness’ en zelfs een ‘domestic mode.’ Als Alpers één ‘mode’ goed had
beschreven, was dat al knap genoeg geweest.
■
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Een Rus in Nederland
A. Horodisch: ‘Iedere koper van het oude boek is een onvoorspelbaar
individu’
Boudewijn Büch
Antiquariaat en kunstboekhandel Erasmus, Spui 2 Amsterdam, viert het vijftigjarig
bestaan. De eigenaar en oprichter, Abraham Horodisch, is dan zesentachtig jaren
oud en een halve eeuw getrouwd met de grafisch kunstenares Alice Garman (zij
ontwierp, bij voorbeeld, de kinderpostzegels 1963). Ter gelegenheid van het jubileum
is De Arte et Libris, Festschrift Erasmus 1934-1984 verschenen. Een voluminieuze
essaybundel over boeken en boekillustraties waaraan de allergrootsten uit het
boekwezen en de wetenschappelijke bibliografie meewerkten.
Horodisch behoort tot het uitstervende ras van wetenschappelijk onderlegde
antiquaren. Zijn bibliografie is buitengewoon omvangrijk en loopt van 1926 tot
heden. Horodisch' publikaties werden onder andere gerubriceerd in Amor Librorum,
een 304 bladzijden dik boek ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag
(Zürich/Amsterdam 1958), het tijdschrift Antiquariat (ter gelegenheid van zijn
vijfenzeventigste verjaardag, 1973, Heft 1). Onlangs verscheen de laatste aanvulling:
Horodisch' meest recente publikatie gaat over het miniatuurboek. Horodisch verzamelt
heel kleine boekjes. Als ik bij hem thuis de tekst van bijgaand vraaggesprek ter
goedkeuring aan hem voorleg, zit ik oog in oog met een overstelpende boekcollectie:
op parkament gedrukte boekjes uit zijn eigen Duitse uitgeverij, grote plaatwerken,
zeer oude drukken.
Het opvallend kwieke en vriendelijke echtpaar schenkt thee met rum. Om de Russische
gastvrijheid niet met voeten te treden dien ik onophoudelijk toe te tasten van een
schaal met koekjes en chocolaatjes. Horodisch leest het vraaggesprek, dat in het
antiquariaat heeft plaatsgevonden, zeer kritisch en besluit zijn lectuur terwijl hij zegt
dat zijn leven toch eigenlijk volstrekt onbelangrijk was. Nadat hij mij in staat van
allergrootste opwinding heeft gebracht - hij toont mij een prachtig exemplaar van
T.F. Dibdin Book rarities (...), het absolute hoogtepunt van een bibliofiele collectie,
in 1811 verschenen in slechts dertig exemplaren - spreekt Horodisch nog zachter dan
normaal: ‘Boeken over boekgeschiedenis, dat is het enige interessante op deze wereld.’
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De eigenaar en oprichter van antiquariaat en kunstboekhandel Erasmus, de in 1898 in Rusland geboren
Abraham Horodisch, vindt boeken over boekgeschiedenis eigenlijk het enige interessante op de
wereld. Hij gaf als jonge man bijna al zijn geld uit aan mooie boeken en dacht op een gegeven moment:
waarom ga ik ze niet zelf maken? Een gesprek met de man wiens leven om het boek draait.
Foto: Bert Nienhuis

Hoe wordt men antiquaar en hoe komt een Russische, gepromoveerde econoom
in Amsterdam terecht? Het verhaal van een zeer bejaarde boekenvriend die nog
dagelijks - samen met zijn compagnon Horst Garnmann - het beheer voert over een
wereldberoemd antiquariaat en kunstboekhandel.
‘Tegenwoordig betekent mijn naam in het Russisch zo iets als een “prehistorische
burcht”. Bram van der Burcht - zo zou ik in het Hollands heten. Mijn voornaam is
uiteraard joods, Abraham; mijn achternaam komt bij joden heel zelden voor. Ik ben
joods. Mijn achternaam heb ik echter nooit bij joden gehoord - behalve dan in mijn
familie - maar wel eens als nietjoodse achternaam.
Ik ben geboren in Lodz. Nu Polen, in 1898 Rusland. Duits beheers ik het best. Ik
was immers acht jaar toen ik Rusland verliet en volgde in Duitsland de lagere en
middelbare school en daarna de universiteit. Dat is beslissend. Of ik nog Russisch
ken? O ja, ik spreek en schrijf het nog steeds vloeiend. De nieuwe woorden - auto,
vliegtuig et cetera - die heb ik erbij geleerd door het lezen. Russische kranten heb ik
gelezen tot 1925. In de laatste Pravda's die ik toen las, heb ik gelezen dat er in Rusland
hongersnood heerste omdat de Russen al hun graan naar West-Europa moesten sturen
om de arme, hongerende mensen daar te helpen.

Proefschrift
Eén keer ben ik in mijn geboorteland teruggeweest. In 1958-1959 bezocht ik
Leningrad. Nooit meer ben ik teruggekeerd naar Lodz. Ik zou het ook niet willen.
Het was eigenlijk toeval dat ik in Lodz geboren werd. Mijn vader dreef daar een
filiaal van mijn grootvaders bankierszaak. Later gingen we naar Königsberg en ten
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slotte naar Berlijn. Tussen 1915 en 1918 studeerde ik Nationalökonomie in Berlijn.
Waarom zijn wij uit Rusland weggegaan? Het was in 1906. Een jaar eerder waren
er grote pogroms in Rusland. Daar heb ik geen herinneringen aan. Mijn ouders
meenden toen dat Rusland geen geschikte staat was om een joods kind in op te
voeden. Ach, wat er later in Duitsland zou gebeuren... dat was toch niet te voorzien.
In 1918 promoveerde ik, op een Inauguraldissertation, als een der eersten aan de
nieuwe universiteit te Frankfurt. Het werd Frankfurt omdat je daar nu eenmaal in de
economische wetenschappen kon promoveren. Mijn proefschrift behoefde niet gedrukt
te worden omdat het nog oorlog was. Ik heb er zelfs geen enkel afschrift meer van.
Wel kan ik u het onderwerp zeggen (u zult lachen wanneer u het hoort) en toch moet
ik u zeggen dat het een ideaal thema was voor een proefschrift. Het heette Die
Entwickelungsfaktoren in der Deutschen Industrie der Taschenlampenbatterien, ein
Beitrag zum Problem der Kapitalakkumulation. Een jongen van twintig jaar die iets
wetenschappelijks moet schrijven, moet niet over Nietzsche of Schopenhauer
schrijven. Dat wordt toch onzin. Ik deed voor mijn proefschrift ge-
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woon fieldwork. Ik ging van fabriek naar fabriek en maakte notities, vervaardigde
uittreksels uit boeken en heb vervolgens heel zakelijk elementair wetenschappelijk
werk verricht. Het was een hele nuchtere studie waarmee ik bewees tot
wetenschappelijk werk in staat te zijn. Een feest na de promotieplechtigheid? In de
zomer van 1918, tijdens de oorlog!! O nee! We waren blij dat we een stukje brood
te eten hadden. Naar het front ben ik niet gestuurd omdat ik nu eenmaal geen Duitser
was. Ik had een Russisch paspoort, later ben ik Duitser geworden en heb in 1934 het
grote geluk gehad door meneer Hitler met naam en toenaam ontburgerd te worden.
Voor het boek in mijn leven moet u beginnen in mijn tiende jaar. Mijn vader had
geen grote maar wel aardige bibliotheek. Vooral Russische klassieken. Dat klinkt
eigenlijk vreemd: klassieken, toen ik zes was stierf Tsjechov, Toergenjev was pas
vijf jaar dood, Dostojevski zeven jaar. Mijn leeshonger heeft funeste gevolgen gehad;
na een paar jaar had ik mijn vaders bibliotheek helemaal gelezen. Toen ben ik Duitse
boeken uit de stadsbibliotheek gaan halen. Mijn vader kwam uit een welgesteld
geslacht. Hij stond op het standpunt dat ik Spartaans moest worden opgevoed. Van
rijkdom heb ik niets gezien en niets gemerkt. Och nee! Met de koets naar school! Ik
liep, winter en zomer; het was een halfuur heen en een halfuur terug.

Thuis lezen
Voor mijn veertiende had ik geen geld om eigen boeken te kopen. Ik had tevoren
wel een lijst gemaakt met alle Reclam-boekjes die ik zou kopen wanneer ik honderd
Mark zou hebben. Maar toen ik écht begon met boeken kopen, toen wilde ik al
helemaal geen Reclams meer. Ik vermoed dat de eerste boeken die ik kocht
muziekboeken waren; partituren. Ik was een verwoed pianospeler. Niet meer; op
een dag bemerkte ik dat ik toch nooit meer dan een gemiddelde pianist zou worden.
Ook tijdens mijn studie hield ik niet erg van het gesproken woord, ik moest lezen.
College lopen heb ik bijna niet gedaan, ik keek thuis wel in de leerboeken. Verder
las ik veel psychologie, sociologie en antropologie. Die lectuur heeft de basis gevormd
voor mijn hele latere ontwikkeling. Deze drie jaar studie zijn bepalend geweest, bij
voorbeeld de lectuur van Freud... daardoor ben ik de mensen beter gaan begrijpen.
Of ik de boekenkoper door die lectuur beter ben gaan begrijpen? Ik moet oppassen
om niet te gaan generaliseren, iedere koper van het oude boek is een onvoorspelbaar
individu. Economie en boeken kopen, daar ligt een groter verband tussen. In de jaren
dertig, toen ik het antiquariaat hier nog beneden had, merkte ik aan het aantal klanten
of het op het beurs goed of slecht ging. Had ik veel klanten, dan ging het goed op de
beurs. De laatste jaren signaleer ik iets vreemds: boeken van onder de honderd gulden
uit mijn catalogi verkoop ik veel slechter. De mensen die vroeger nog nét een boek
bij mij konden aanschaffen, die hebben nu het geld er niet meer voor. De dokter met
honderdvijftigduizend gulden per jaar, die blijft wel kopen. Op de middelbare school
in Berlijn liep ik langs een boekhandel die boeken met prenten van Alfred Kubin
(1877-1959) verkocht. Dat was de eerste keer dat ik geconfronteerd werd met een
illustrator qua illustrator, hij maakte op mij een grote indruk. Door hem ben ik gaan
letten op de vorm van het boek. De presentatie van het boek - het versierde boek kreeg een belangrijke betekenis in mijn leven. Ik heb de dingen altijd grondig gedaan,
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na gewezen te zijn op de vorm en de typografie van het boek ben ik vier weken in
de Staatsbibliothek gaan zitten en heb daar Aldus (Aldo Manuzio, 1450-1515)
Hypnerotomachia Poliphili (eerste druk 1499) bestudeerd. Toen ik mijn studie
voltooid had, kreeg ik een onbelangrijk baantje bij het Staatsvoedselinkoopbureau.
Ik moest toch geld verdienen? Mijn vaders bedrijf in Rusland was inmiddels kapot
gegaan. Hij zette een nieuw bedrijf in Berlijn op waar hij genoeg verdiende om
behoorlijk te leven en uiteindelijk zéér behoorlijk te leven. Ondertussen kocht ik van
dat geld van dat baantje al bibliofiele boeken. Ik woonde bij mijn ouders dus had ik
geen eet- of pensionskosten. Mijn vader betaalde mijn nieuwe kostuums - toen was
de Spartaanse opvoeding over.

De drukkerij
Ik gaf dus bijna al mijn geld uit aan mooie boeken. Op een gegeven moment dacht
ik: waarom ga ik ze zelf niet maken? In 1920 begon ik mijn Euphorion Verlag. De
meeste Euphorion-uitgaven zijn uiterst zeldzaam geworden, ik kom ze niet of
nauwelijks meer tegen in (Duitse) catalogi. De grootste oplage die ik toen drukte
was duizend, de kleinste honderdvijftig of daaromtrent. Eind 1924 heb ik Euphorion
verlaten, er heerste een grote crisis. Mijn compagnon, een zeer vermogend man, zag
geen enkele noodzaak om boeken voor een breder publiek uit te geven. Ik kon het
niet meer zo exclusief houden en mijn compagnon interesseerde het niets; die bezat
geld genoeg van zich zelf. Toen heb ik met een nieuwe compagnon, Marx - weet u
dat ‘Marx’ eigenlijk zoiets als ‘opzichter’ betekent? - de firma Horodisch & Marx
opgericht. Die zaak ging matig maar het ging. De drukkerij die ik erbij ben begonnen
liep veel beter. Ik werd vrij spoedig een van de heel weinige bibliofiele drukkers van
Berlijn. In 1932 - om u iets over dit bedrijf te vertellen - was er een Goethe-jaar. In
Leipzig organiseerde men een tentoonstelling. Aan vijftig drukkers werd gevraagd
een blad te drukken; ook mijn drukkerij werd gevraagd. Ik heb helaas geen exemplaar
meer; het was een dubbelblad met een gezicht van Goethe - alles in hoofdletters.
Zeer zeldzaam.

Staatspolitie
Ik leefde van de drukkerij. De uitgeverij was voor het uitleven van mijn liefhebberij.
En toen kwam meneer Hilter en die zei dat mijn bedrijf niet meer mocht bestaan.
Het antisemitisme is er altijd geweest maar ik heb er in Berlijn niets, niets van
gemerkt. Werkelijk niets, niets! In 1933 ben ik uit Duitsland weggegaan en ik zal u
zeggen waarom. Op 5 maart 1933 werd de geheime staatspolitie (Gestapo) opgericht.
Nu ben ik een apolitiek type, altijd geweest, en had dus van die politie niets te vrezen
maar ik heb onmiddellijk tegen mijn ouders en vrienden gezegd: in een land waar
een geheime politie bestaat, wil ik niet leven. Wat later met de joden gebeurde, dat
heeft geen mens voorzien. De Duitsers dachten dat als Hitler aan de macht zou komen,
hij wel een beetje zou inbinden.
Van mijn familie van vierenveertig mensen zijn er vier overgebleven na de oorlog.
Toen ik niet meer in Duitsland was, is er iets gebeurd dat ik tot op de dag van vandaag
niet begrijp. Op een goede dag verscheen de Gestapo en die heeft alle boeken van
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Horodisch & Marx in beslag genomen. Er zaten geen politieke boeken bij, geen
judaïca. Ze zijn nooit meer te voorschijn gekomen. Ik denk dat ik zelf nog de enige
op de wereld ben die een volledige set H&M bezit.
Naar Frankrijk of Holland wilde ik, in ieder geval naar het westen; niet meer terug
naar Rusland, dat zou van de regen in de drup zijn geweest. Eerst ben ik een paar
weken naar Parijs gegaan. Ik spreek vloeiend Frans, heb veel sympathie voor de
Fransen doch het beviel me niet. De Hollandse mentaliteit beviel mij bijzonder goed.
Sedert dertig jaar bezit ik de Nederlandse nationaliteit en ben hier snel ingeburgerd.
Ik heb veel Hollandse vrienden, direct al, gemaakt en heb deze vrienden behouden
tot het eind van hun leven. Nu heb ik nog maar één oude Hollandse vriend over.’
Een Rus in Nederland ingeburgerd. Het blijft iets vreemds. Wat heeft u voor
herinneringen aan Rusland, aan Lodz?
‘Het is zo onbelangrijk. Ik zie de hoofdstraat voor mij. Er was een dierentuintje.
Daar gingen we vaak naar toe. Ik ben een koffiehater, ik ben typisch een theemens,
iemand van de samovar. Ik was nog geen zeven jaar en toen zijn we op een zondag
naar buiten gegaan, in de omgeving van Lodz. Er was een grote tuin en daar bestelden
mijn ouders voor mij een kopje koffie. Ik heb één slok genomen en dat vond ik zo
verschrikkelijk dat ik ben gaan huilen.
U vroeg naar Holland. Eerst vestigde ik mij op Spuistraat 314. Een klein winkeltje.
Leerde in die tijd een gefortuneerde Duitse jood kennen, Rosenberger, een van de
twee erfgenamen van een Duits bankiershuis. Hij zocht iets en werd mijn stille
vennoot.
Mijn vader geld vragen? Ik heb mijn vader niets gevraagd; ik ben nooit gewend
geweest mijn vader iets te vragen. Mijn compagnon hield het, ondertussen, niet lang
uit, een paar jaar slechts. Daarna heb ik een nieuwe compagnon gevonden en die
werd mijn stille vennoot, die helaas Hitlers Duitsland niet heeft overleefd. Het geld
dat ik na de oorlog van Duitsland als schadeloosstelling kreeg, heb ik gebruikt om
de familie van die stille vennoot uit te kopen.

Goede daad
In 1942 ben ik met mijn vrouw - die ik al uit Berlijn kende - naar Zwitserland
gevlucht; via België en Frankrijk. Gedeeltelijk lopend en gedeeltelijk met de trein.
Mijn enige goede daad is geweest om mijn vader te waarschuwen voor Hitler. Hij
is via Frankrijk en Lissabon naar Amerika gevlucht. Nu zal ik u mijn enige goede
gedachte uit mijn leven vertellen. In 1938 heb ik Hitlers Mein Kampf van het eerste
tot het laatste woord gelezen. En dat is een karwei! Ik had steeds de neiging het boek
weg te smijten doch ik dwong mij zelf verder te lezen. Toen werden zijn gedachten
mij
vervolg op pagina 42
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Beeldenstorm in een storm van beelden
De taalscherven van Harry Hoogstraten
Dante's folio en de voltameter door Harry Hoogstraten Uitgever: In de
Knipscheer, 48 p., f 19,90
Hans van Pinxteren
De poëzie van Harry Hoogstraten maakt een vrij tumultueuze indruk, bijna als een
poging om ieder denkpatroon, elke vormgebondenheid te doorbreken. Gebeurtenissen
of ervaringen uit het dagelijks leven lijken zonder voorbedachte rade aan het papier
te zijn toevertrouwd, vóór de gedachte formeel kan worden. Voor zover de storm
van beelden, deze stroom van taalelementen, zich laat peilen, schijnt hier een
werkelijkheid onder woorden gebracht die voortdurend in explosie is: de scherven
vliegen eraf. ‘Slechts een puinkaart van onze plaats van ontmoeting’ resteert, zoals
er staat in Dante's folio en de voltameter.
In deze nieuwe bundel is het of Hoogstraten de registers opentrekt van een geest die
wakker begint te worden, op een niet zo plezierige ochtend in een stad waarin hij
gisteren tot de ontdekking is gekomen dat hij geen contact meer heeft met haar. Het
verloren centrum van de stad zelf lijkt tot taal geworden, en in deze taal is het of de
klap opklinkt na het krijsen van remmen, het botsen van voertuigen, versplinterend
glas dat tegen de grond klettert. Een taal waarin de chaos doorbreekt van al die
opengelegde straten en pleinen, tegels, omvergereden parkeerpaaltjes, van mensen
die elkaar aanroepen, naroepen, uitschelden - gedachten die gewisseld worden en
waar je in het voorbijgaan flarden van opvangt. Intussen voltrekt zich een ritueel van
haast barbaarse heftigheid, alsof de krant met alle feiten en roddels wordt uitgebraakt.
Reiniging die momenten van ongekende poëzie oplevert.
Hoogstraten heeft bekendheid gekregen door zijn performances. Zijn taalexperimenten
zelf hebben echter tot nu toe maar weinig aandacht gehad. Toch publiceerde hij sinds
1978 een aantal bundels met een opvallend karakter.
In Onze ramen op het Oosten (1978) verzamelde en vertaalde Hoogstraten verzen
die hij oorspronkelijk in het Engels publiceerde en schreef. De poëzie uit deze
‘eersteling’ is, vergeleken met het latere werk, vormvast. Zij vertoont enige
overeenkomst met die van de Vijftigers - de zinsbouw van een vroege Schierbeek,
een grilligheid van beeld die herinnert aan Lucebert. De gestalte van de gedichten is
minstens zo veelzeggend als de directe betekenis van de woorden. De bundel besluit
met het volgende, aan de haiku verwante vers:
DE STAP
verzamel
de as
in een witte
kom van emaille
luister goed
of er een gat valt
in de wind
waar je doorheen moet
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De tweede bundel draagt de monsterlijke titel: Honderd paar schoenen op De
treeplank van de papieren planeet Hensen en Wat winterboek (1980). Het is een
verzameling prozateksten en gedichten waarvan de vorm ernstig geteisterd is, als
oude, door de tijd gehavende beelden. Stukken van de tekst zijn weggeslagen, de
structuur van de zin wordt voortdurend doorbroken, de woorden vallen weg of open.
In sommige fragmenten sluit de betekenis van geen enkele zin meer op de volgende
aan. Het is moeilijk om in de bundel een thema te vinden, maar wie de tocht door
het doolhof volhoudt, langs al de taalgroeisels en -woekeringen, komt ten slotte, aan
het eind van het experiment, voor de volgende opening te staan:
wie
niet
weg
is
is

Het aftelrijmpje blijkt in zijn verminking een verrassende variant op te leveren op
het bijbelse ik ben die ben. In deze visualisatie van het woord heeft Hoogstraten zijn
twee eigenschappen - de dichter én de beeldend kunstenaar die hij is - optimaal
verenigd.

Onthechting
In Dante's folio en de voltameter zet Hoogstraten het experiment voort, maar de
nadruk ligt niet langer op het aanschouwelijk aspect van het gedicht: het materiële
beeld, het vormenspel met de regels waaruit het vers bestaat, is zo goed als verdwenen.
De gaten die tussen de woorden vielen, de witten die plotseling met een ruig penseel
over het taallandschap waren aangebracht, lijken achteraf opnieuw te zijn ingevuld.
Het experiment is louter geconcentreerd op de zins- en woordstructuren, waaruit de
taal wordt opgebouwd. Werkend met taalscherven en -klodders weet Hoogstraten in
de prozagedichten een gevoel van verlies, van vervreemding tastbaar te maken:
‘Klamp niet de last van wat beton niet dan dragen kan. Je erotisch lichaam bevolkt
mijn dromen vol verlangen. Zie je keer op keer woelen en draaien. Dit zelfde bed
dat we zeven jaar deelden, iedere plek en vlek. Ik spreid me wijd en raak je nergens
meer. Eindeloos proces van onthechting. De noodzaak te veranderen met de dag
duidelijker, slechts de wijze waarop ontgaat me. Voorlopig resten me nog het
schommelpaard en de kinderstoel.’

Schrijvend hoofd
In dit ‘eindeloos proces van onthechting’ legt de ik, ‘nu ik weinig of dagenlang niets
met iemand praat’ zich geleidelijk aan meer op het schrijven zelf toe. Dit schrijven
vertoont nu en dan journaalachtige effecten: een opvallende nonchalance in de
woordkeus, vaak niet achterhaalbare associaties. Al op de drempel van de eerste
cyclus wordt - bijna als een stellingname - de weerzin uitgedrukt om bij nader inzien
nog te dokteren aan dit eenmaal geschrevene: ‘Geweldige aarzeling om ergens iets
aan te veranderen.’ En in ‘Man en paardekop’, de derde cyclus: ‘De beste zinnen
schieten me net voor het slapen gaan te binnen. Schrijvend hoofd, zonder geluid, in
de greep van letters.’ Veel van deze taal lijkt zo uit het onderbewustzijn op te borrelen,
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woorden en beelden uit de halfslaap die, vóór hun eigenlijke betekenis tot ons
doordringt, alweer verdwenen zijn.
In sommige passages evenwel heeft simpelweg toepassen van het procédé van het
automatisch schrijven naar mijn smaak te weinig opgeleverd. Bewust snoeien en
monteren van het ‘ruwe materiaal’ zou dan tot grotere spanning hebben geleid. Ik
kan mij op zulke momenten niet meer inleven in de innerlijke noodzaak tot het
experiment. Mij bekruipt dan het gevoel of de schrijver zelf is afgedwaald naar een
mondaine badplaats en gespreksflarden noteert van wat drukdoenerige badgasten:

Harry Hoogstraten

‘Oh solo sluier mio, bergen wensen je in Noorwegen of zinken en zweten de truien
ook zonder jou wel? Zwervend zeep in de directe verbinding verkwanselt knarsen in
het houtskool. Toen ik schaamharen in de stropdassen begon te vinden besloot ik
van kleermaker te verwisselen.’
Zulke fasen in het experiment vind ik minder geslaagd. Plotseling ‘klinken’ de
woordbotsingen niet meer, het geweld dat de taalelementen elkaar aandeden verstomt,
de geijkte structuur van de zin wordt op deze plaatsen nauwelijks meer doorbroken.
Gelukkig zijn het maar korte momenten. De taal in Dante's folio en de voltameter
heeft wel zoveel fysieke aanwezigheid, dat als het ware vanuit de nieren van het
werk zelf een oordeel geveld wordt over zulke woordacrobatiek: ‘Lenigheid is des
duivels voltameter.’
■
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Abraham Horodisch
vervolg van pagina 39
duidelijk. Mijn vrienden zeiden: die Horodisch is een brave jongen maar nu is hij
gek geworden, hij leest Mein Kampf. De lectuur van dat boek heeft mijn vrouw en
mij het leven gered.
Op de laatste vrijdag van juni 1942 kwam ik bij een kennis die werkte bij de
Joodsche Raad. Hij vertelde mij dat er een order was ontvangen dat de joden in
Duitsland te werk zouden worden gesteld en in de gelegenheid zouden zijn om hun
familie mee te nemen. Dat was duidelijk genoeg voor mij. Ik zei tegen mijn vrouw:
wij moeten verdwijnen. Met een bevriend jong echtpaar zijn we op stap gegaan. In
mijn zaak zat al lang een Duitse Verwalter.
In Zwitserland werden we geïnterneerd, in een strafinrichting in het kanton
Fribourg. In dat kanton was een bibliotheek met als directeur een Hollandse
dominicaan. Die pater kende mij uit het antiquariaat. Hij zei: wat een onzin, die
Horodisch zit daar maar en doet niets! Ik kon toen op de Dominicaanse
Universiteitsbibliotheek gaan werken. Verdienen mocht ik niet. Mijn vader zorgde
ervoor dat ik 150 dollar per maand kreeg uit Amerika. In 1945 werden we uit
Zwitserland met een speciale trein gerepatrieerd. Meneer Oppenheim, die vanaf 1934
het antiquariaat beheerde, zat al weer in de zaak toen ik terugkwam. Alleen waren
de boeken weggehaald en was het hout van de boekenkasten opgestookt. Meneer
Oppenheim vond, toen hij terugkwam, een zootje NSB-literatuur dat hij direct mee
heeft gegeven aan de vuilnisman.’
Dat stuit u niet tegen de borst, boeken weggooien?
‘In die tijd kon je NSB-literatuur niet meer zien. Ik weet niet wat ik nu zou doen.
Zou ik een Mein Kampf in mijn catalogus zetten...?, vraagt u. Niet graag, maar het
lijkt mij in zekere zin een belangrijk boek. Bovendien: aan dat boek heb ik mijn leven
te danken. Alfred Rosenberg Mythos, nee, dat wil ik niet. Ik maak mijn handen niet
vuil. Ik ben een groot liefhebber van de renaissance-tijd. Daarom heet mijn zaak
Erasmus. Erasmus een antisemiet? U moet dat toch écht anders zien. Zoals Erasmus
antisemiet was, zo was toen elke christen. Hij geloofde nu eenmaal dat de joden
Christus vermoord hadden. Hij geloofde dat eerlijk.
Ik moet bekennen dat Hitler één overwinning behaald heeft. Na de oorlog ben ik
een anti-Duitser geworden. Doch die antipathie heb ik weer overwonnen. Ondanks
alles heb ik nooit Goethe, Kleist en Mozart ontkend. Met Wagner is het nog steeds
een beetje anders, tegen hem heb ik andere dingen in te brengen. Wagner is iemand
die je bewondert tussen je zestiende en vijfentwintigste. Wagner irriteert mij niet,
omdat hij een Duitser is, maar zijn thema, dat pseudo-Germaanse, stoot mij af. Ik
heb vele jaren tegenover Duitsers in de trein gezeten en ik wilde niets met deze lui
te maken hebben voordat ik zeker wist dat ze geen Kapo in een concentratiekamp
waren geweest. Nu zijn die mensen bijna uitgestorven. Voor het eerst ging ik naar
Duitsland lin 1949, naar een veiling. Ik ben eerst gaan eten en direct daarna naar
mijn hotelkamer gegaan. Ik heb mij opgesloten en dacht er niet aan om naar een café
of naar het toneel te gaan. Je mag de mensen haten die het gedaan hebben maar niet
het volk, leerde ik later.
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Ik ga niet naar de sjoel, ik ben na mijn vijftiende ontkerkelijkt. Affiniteit, dat heb
ik heel erg sterk met het jodendom. Niet voor de religieuze zaken maar voor de
historisch-culturele kant. Ik ken Hebreeuws en alle joodse gebruiken. Ik voel ze aan
als dingen die bij mij horen.
Ik heb als volwassen mens twee wereldoorlogen meegemaakt en drie revoluties.
Dat heeft mij getekend. Cynisch ben ik daar niet van geworden, wel materialistisch.
Dat bedoel ik dan in de filosofische betekenis. Geld kan mij niets schelen. Ik geloof
gewoon niet meer in idealen. Een leven in en tussen zoveel culturen komt misschien
ook wel tot uiting door wat ik met mijn vrouw spreek. Soms weten we niet eens wat
voor taal we met elkaar spreken. We zijn zo internationaal geworden dat mijn vrouw
mij vraagt: ik heb een boek gelezen, in welke taal was dat? Jiddisch heb ik nooit
gesproken, in mijn ouderlijk huis werd het wel gesproken. Overigens versta ik elk
woord.’
Uw antiquariaat bestond 1 januari 1984 een halve eeuw. Wat is de kracht van uw
firma?
‘Boeken uit de zestiende eeuw, hebraïca en judaïca en Duitse literatuur. En een
beetje nog geïllustreerde boeken van alle tijden. Beneden is de moderne boekhandel.
Vooral kunstboeken, die grotendeels verkocht worden aan bibliotheken. De moderne
boekhandel, daar drijft deze zaak op. Zij maakt wel tachtig à negentig procent van
mijn omzet uit. De moderne boeken heb ik helemaal overgelaten aan meneer Horst
Garnmann, mijn huidige compagnon. Als ik er niet meer ben, moet hij de zaak immers
voortzetten.
Miljoenen heb ik nooit verdiend. Een Kraus, een Quaritch, dat heb ik nooit willen
zijn. De antiquaar. E.Ph. Goldschmidt had ik wél willen zijn; dat was een
wetenschapsman. H.P. Kraus heeft iets gedaan waartoe ik de begaafdheid niet had:
een zeer rijke Amerikaanse dame getrouwd. Kraus heeft dan wel de puissant rijke
Bodmer tot klant gehad, maar ik heb ontdekt dat zeer rijke klanten vaak nare klanten
zijn. Die denken zich alles te kunnen permitteren. Ik wil geen lastige mensen in mijn
zaak hebben. Ik geloof die verhalen van Kraus (H.P. Kraus A rare book saga, 1978)
niet helemaal. Al die successen, al die schitterende aankopen voor een zeer klein
bedrag... ik heb mijn bedenkingen. Op veilingen heb ik wel eens goede aankopen
gedaan. Successen behaal je op veilingen wanneer de andere antiquaren slapen en
jij niet. Ik heb eens een Grieks Aldus incunabel uit 1495 in een achttiende-eeuwse
rood marokijnen band gekocht bij Sotheby voor vijf pond, vijf! Het was in 1934, het
is later gestolen en ik weet door wie. Nooit heb ik het kunnen bewijzen.

Onbegrijpelijk
Ik heb eigenlijk niet zulke rare verzamelaars meegemaakt. Eentje herinner ik mij.
Er kwam een Amerikaan binnen en die vroeg naar een boek van Rackham (Brits
illustrator, klassieker van het kinderboek, 1867-1939). Hij betaalt het boek, neemt
het boek, scheurt er één bladzijde met illustratie uit, vouwt deze op en stopt haar in
zijn zak. Het is misschien wel vijfenveertig jaar geleden en ik ben deze onbegrijpelijke
daad nog steeds niet vergeten.
Tegen dit soort boekenscheurders doe je niets. Het neemt alleen maar toe, het
uitscheuren van platen. Ik vind dat soort lieden criminelen. Vervalsers van boeken,
ook dat zijn criminelen. Vijftien jaar geleden schreef mij een Berlijnse collega dat
hij Sigismund Herberstein Rerum moscoviticarum commentarii (1549, Duitse editie
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1557) in een zeer mooi exemplaar van de oorspronkelijke editie te koop had. Ik
schreef onmiddellijk terug dat ik het wilde hebben. Welnu, ik krijg het werk en ik
zie dat het geen zestiende-eeuws papier is. Verder was alles in orde, ik begreep het
niet. De Berlijnse antiquaar schreef dat ik het terug mocht sturen maar dat het boek
volstrekt authentiek was. Ik, ezel, had het boek niet goed nagetrokken. Had ik dat
wel gedaan, dan heb ik kunnen zien dat Keizerin Elizabeth van Rusland het boek in
de achttiende eeuw letter voor letter had laten namaken.’
Wat leest u zelf graag?
‘Boeken over boekgeschiedenis. Aan literatuur? Neemt u Dostojevski en Tolstoi,
neemt u Goethe, Kleist en Mörike, neemt u Balzac, Keats, Shakespeare... Tijdens
mijn vakantie in Zwitserland heb ik de sprookjes van Hauff van het begin tot het
eind herlezen. Moderne Duitse of Nederlandse literatuur, daar kom ik niet aan toe.
's Avonds thuis ga ik weer aan het werk na op de zaak van halftwaalf tot halfzeven
gewerkt te hebben. Voor televisie heb ik geen tijd, ik heb niet eens een toestel.
Sommige dingen had ik zo graag geschreven, maar ben ik nooit aan toegekomen.
Uiteraard dingen over de geschiedenis van het boek; daar draait mijn leven om. Een
handboek over de geschiedenis van de boekillustratie had ik graag willen schrijven.
Dat boek dat ik daarover in mijn hoofd heb, bestaat niet. Ik zou er drie jaar voor
moeten gaan zitten doch heb er in zesentachtig jaar nooit tijd voor gevonden. Op dit
ogenblik ben ik bezig met de redactie van mijn Festschrift. Iedere avond, elke zaterdag
en iedere zondag werk ik daaraan. Feesten en fuiven? Toen ik jong was, was ik een
behoorlijke danseur, toen danste ik veel. Nooit roken, nooit koffie, nooit likeurtjes.
Af en toe een glaasje wijn of een borrel. Rijk ben ik niet geworden... hoewel, ik ben
wél rijk geworden: door het bezit van mijn eigen bibliotheek.’
■
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Lama's op een trap
Willinks waarheid en die van zijn vrouw
Willinks waarheid door Carel Willink en Wim Hazeu Uitgever: Elsevier,
212 p., f22,50
Hans Mulder
‘Het hele huis leek te huilen,’ merkte Sylvia Willink op, terwijl zij zich op stuntelige
wijze naar het venster bewoog, waarop de regen een waterig spoor tekende. Het
aandoenlijke tafereeltje was als postscriptum toegevoegd aan een gefilmd interview
met Carel Willink, dat kort na zijn dood op 19 oktober vertoond werd op de televisie.
Indien zij goed naar haar man had geluisterd, zou ze er verstandig aan hebben gedaan
even de loodgieter te bellen. Willink immers was een nuchter man, die weinig moest
hebben van bezielde huizen of andere magische onzin. Dat bleek niet alleen in
bovengenoemd interview, maar ook uit het recentelijk verschenen Willinks waarheid.
De schilder heeft hierin zijn visie op zijn leven en werk laten optekenen om vooral
een einde te maken aan ‘alle valse mythevorming en eventuele fantasieverhalen’.
Dit citaat komt uit een eigenhandig geschreven brief, die bij het autobiografische
relaas staat afgedrukt en het ‘officiële’ karakter van dit artistieke testament moet
benadrukken. Na lezing van Willinks op- en aanmerkingen valt het gewicht daarvan
in verhouding tot het eraan gehangen keurlood nogal tegen. De schilder kan even
onderhoudend schrijven als vertellen, maar veel nieuws levert zijn verhaal niet op.
De meeste biografische feiten, zoals die over zijn opleiding in Duitsland, zijn begin
als experimenteel schilder, de vriendschap met Eddy du Perron en zijn literaire
belangstelling, evenals zijn vier huwelijken en de schilderkunstige resultaten daarvan
waren al bekend en beschreven. Ook zijn bezwaren tegen de term ‘magisch realist’,
die hij zou willen vervangen door ‘fantastisch’ of ‘imaginair realist’, en de daarbij
horende mythevorming zijn niet nieuw. In het tien jaar geleden als boek van de maand
verschenen Willink noteerde Marja Roscam Abbing al dat de schilder weinig van dit
‘magische’ moest hebben, omdat het slecht past bij iemand, die de wereld met ironie
bekijkt. Gelukkig, zo werd geconstateerd, begon het cliché onheilsprofeet en ziener
al te slijten. Tenslotte had Willink in de jaren dertig ook gewoon de krant gelezen.
Maar het is waar dat al deze epitheta hem als hardnekkige vetvlekken in het fluwelen
jasje bleven zitten, zoals uit sommige onzinnige commentaren op zijn overlijden
bleek. Of Willinks waarheid daar wat aan zal kunnen verhelpen, blijft zeer de vraag,
omdat de schilder, die zich graag besproken en bekeken zag, weinig consequent blijkt
te zijn in zijn afwijzing van het kunstkritisch geleuter. Aan het einde van zijn testament
citeert hij de kunsthistoricus Jaffé, die het opnieuw over visioenen, apocalyptische
catastrofes en sombere voorspellingen heeft. Willink zegt dan weer: ‘Ik kan (hem)
geen ongelijk geven.’
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Carel Willink

Ook over zijn wijze van schilderen is hij onduidelijk. De ene keer heten de
onderwerpen onbewust en intuïtief op het doek te ontstaan, elders echter laat Willink
dan weer noteren dat hij beroemde schilderijen als De jobstijding, De geleerden, De
zeppelin en Simeon de Zuilenheilige op een heel nuchtere en concrete manier opzette,
mede geïnspireerd door foto's of berichten in kranten en tijdschriften of door mensen
of dingen uit zijn omgeving. Zo zegt hij over De geleerden: ‘...ik (zag) in een
tijdschrift afgebeeld hoe een andere geleerde hem (Einstein, HM) een eredoctoraat
overhandigde, in Princeton, USA. Dat moment heb ik geschilderd. Het hekwerk waar
zij voor staan en dat door de kritiek als een vreemdsoortige invoeging werd
beschouwd, is de omheining die rond 1930 bij een verbouwing om het Centraal
Station in Amsterdam stond. Het huis op de achtergrond is typisch Duits, kitscherig,
ik zag het op een van mijn reizen door Duitsland.’

Dramatiek
Bij Willink ging het niet zozeer om intuïtie als wel om een bijzondere feeling voor
datgene wat schilderkunstig bruikbaar was en bij elkaar paste. Hij was niet meer en
niet minder dan een technisch begaafd decorbouwer met een goed gevoel voor het
dramatische. In dat opzicht zijn zijn aanmerkingen op een al te diepzinnig gravende
kunstkritiek terecht. In hetgeen er over Willink en zijn werk gepubliceerd is, wordt
maar weinig aandacht besteed aan zijn concrete werkwijze en inspiratiebronnen.
Behalve enkele interessante gegevens, die het boek Willink uit 1973 geeft en de nu
door Willink verstrekte feiten, blijft er nog veel te ontdekken over, óók in de gevallen
waarin al een verklaring gegeven werd. Zo vertelde de schilder in antwoord op de
vraag, waarom de fauna in het begin van de jaren vijftig zo plotseling op zijn doeken
verscheen, dat het hem om contrasten van verstedelijkte landschappen ging: ‘Lama's
uit Artis plakte ik in een Amerikaans landschap. De dieren op zich zeggen niets,
maar zet je ze op een trap, of bij een gebouw, dan is én de trap of het gebouw anders,
én het dier.’

Saki
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Dat is vermoedelijk niet het hele verhaal. Willink beschikte over goed gevulde
boekenkasten. Hij las onder anderen Sartre, Vestdijk, Hesse, Hermans, Oudshoorn
en Faulkner, zoals Sylvia in haar na Willinks tekst volgende dagboek schrijft. Mogelijk
bevond zich onder de boeken ook het werk van Saki (H.H. Munro), een auteur, die
met zijn ironische, koele en soms macabere verhalen zeer goed bij de schilder past.
Eén van de verhalen van Saki, On approval, gaat over een Duitse schilder, Gebhard
Knopfschrank, die in Londen werkt en vergeefs schilderijen aan de man tracht te
brengen, die door de schrijver aldus omschreven worden: ‘His pictures always
represented some wellknown street or public place in Londen, fallen into decay and
denuded of its human population, in the place of which there roamed a wild fauna...’
Het zou wel een heel uitzonderlijk toeval zijn, indien Knopfschranks Giraffes drinking
at the fountain pools, Trafalgar Square of Hyaenas asleep in Euston Station niets te
maken zouden hebben met Willinks Giraffen in het park van Versailles of Slapende
zebra.
De door Willink nagelaten testamentaire waarheid is daarom maar een
betrekkelijke. Het zicht daarop wordt er door het eerder vermeld
Vervolg op pagina 45
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Hogere harmonische principes
De tweede bundel van Benno Barnard
Klein Rozendaal door Benno Barnard Uitgever: De Arbeiderspers 60 p.,
f24,75
Rob Schouten
Voor mij ligt een harmonieuze dichtbundel met een welluidende titel, Klein Rozendaal
van Benno Barnard. Uit harmonieuze poëzie kan men veel minder goed iets omtrent
de persoonlijkheid van de maker te weten komen dan uit grillige. Gérard de Nerval
bij voorbeeld schreef tamelijk evenwichtige gedichten, terwijl hij in het dagelijks
leven met een totaal verknipte ziel rondliep; Nijhoff, een niet opvallend geplaagd
mens naar het schijnt, schreef óók harmonieuze poëzie. Van evenwichtige personen
die absoluut onevenwichtige poëzie schreven zijn mij eigenlijk geen sprekende
voorbeelden bekend. Kennelijk, en dat is ook wel begrijpelijk, is het harmonieuze
een gerede mogelijkheid van het capricieuze, maar het capricieuze niet van het
harmonieuze.
Nu is deze waarneming van weinig belang zolang we ons alleen met de poëzie en
niet met de persoonlijkheid van de dichter bezighouden. Maar zodra die dichter dan
weer met een duidelijke ‘ik’ in zijn poëzie op de proppen komt, raken we vanuit zijn
kunst toch vanzelf geïnteresseerd in de verhouding tussen dit, wat men noemt ‘lyrisch
ik’ en de ik die dat heeft geproduceerd. Dat lyrisch ik dat in geen enkel van Barnards
gedichten afwezig is, maakt bij hem een duidelijk gedesintegreerde indruk. ‘Ik schets,
maar dan in taal, / zoals ik tot de wereld sta. De ik van een verhaal,’ schrijft hij, en
ergens anders, ‘ik wandel los van mijn aanwezigheid.’ Je hebt in deze poëzie
voortdurend te maken met een ik die zich zelf als object waarneemt, in een zo sterke
mate dat je bij schijnbaar onschuldige mededelingen als ‘Ik leun over de borstwering’
en ‘hier speelde ik, dit was een woud’ vanzelf het gevoel hebt dat er van twee
werkelijkheden sprake is, een waarin de ik leunt en speelt, en een waarin hij dat van
zich zelf observeert. Dit alles zou wellicht pleiten voor een onharmonieus karakter,
te meer omdat er van een vereniging tussen beide ikken eigenlijk nooit sprake is, ze
blijven afstand houden van elkaar, opererend in verschillende domeinen. ‘Het is
historisch en niet waar’ zegt Barnard onmiddellijk al in het eerste gedicht, en in een
ander, ‘Ik wis / licht van mijn ogen af, dat echt en niet echt is’. Die verschillende
domeinen tegelijkertijd, waarin de hoofdfiguur van deze gedichten zich bevindt zijn
heden en verleden, droom en werkelijkheid, min of meer traditionele ruimtes om
waarnemingsgeschillen te beslechten of juist te laten voortbestaan.
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Benno Barnard

Heel verfijnd, in steeds nieuwe variaties, speelt Barnard gedichtenlang het contrast
tussen nu en vroeger, híér en dáár tegen elkaar uit. In de eerste cyclus, ‘Klein
Rozendaal’ gaat het vooralsnog om de verhuizing van een zevenjarig jongetje van
de grote stad naar een klein plaatsje in de provincie. De eerste regel luidt ‘Mijn intrek
nemend wil ik weg’, wat op het eerste gezicht op het bekende ongeluksgevoel van
een kind in een nieuw en vreemd huis lijkt te slaan. Maar het volgende gedicht begint
met ‘In dubio of ik het ben’ en dan zitten we midden in de werkelijke problematiek:
hóé verhoudt het heden met het ene ik zich tot het verleden met het andere ik? Deze
tamelijk expliciete ‘uiteenzettingen’ zijn als het ware de samenvattingen vooraf van
wat verder in die gedichten voortdurend aan de hand is. De feitelijke gebeurtenissen
in het nieuwe huis worden steeds vanuit een meervoudige optiek gadeslagen. ‘Over
mijn schouder, in een boek, zie ik de plaatjes / van mijn jeugd’ staat in het derde
gedicht en dan zijn we al in drie dimensies beland: het kind dat in een plaatjesboek
kijkt, de ik van nu die door de tijd heen in datzelfde plaatjesboek kijkt en de ik van
nu die boven het hele tafereel heeft postgevat en zijn vroegere ik in dat plaatjesboek
ziet kijken.
In de volgende cycli, ‘De sneeuw van vroeger’, ‘Spoken’ en ‘In kinderkleren’
wordt het thema van de elkaar naderende tijden verder uitgesponnen. In ‘De Sneeuw
van vroeger’, naar motieven van Dolf Zwerver moet men vooral de associatie van
diens achternaam flink meetellen, meer dan zijn kunst wil het mij voorkomen. De
doolhofachtige heggen en muren op zijn schilderijen zijn voor Benno Barnard
aanleiding om de obstakels in zijn eigen heden-verleden annex
droomwerkelijkheid-bewustzijn uiteen te zetten. Ze symboliseren ‘De puzzel van
herinneringen. / En ik, van bovenaf, die het niet zeggen kan.’

Tegenlicht
Het is heel fascinerend om te zien, hoe Barnard in enkele woorden steeds een dubbele
beweging uitvoert, het verleden in en er tegelijk weer uit:
Ik zit, niet eens verbaasd dat dat zo is, tegen
een boom in onze tuin. Zijn afdruk past als van
confectie in mijn rug. Ik leun, ik droom dat mijn
geschiedenis veranderd is, dan komt ze terug.
Door spleetjes tegenlicht zie ik wat ik pas
later mis. Ons huis. Het is normaal dat het er
is. Ze komt, in mijn scenario, de hoek om lopen,
belt. De deur gaat open en vervolgens dicht.
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De beginregel is subliem met dat ‘niet eens verbaasd’, omdat dat nu juist de verbazing
over de niet-verbazing uitdrukt en daarmee ook het latere moment dat het vroegere
nét niet helemaal is. Maar ook het vervolg mag er wezen. Zoals dat ‘tegenlicht’,
waarin, in het geprojecteerde verleden, de contouren van het huis vervagen, en dat
tegelijk het verblindende tegenlicht is dat optreedt als men in het verleden wil kijken,
dat ten slotte wazig blijft. De slotregel is op weer een andere manier dubbel geladen.
Het onbetwistbare hoogtepunt van de bundel is de cyclus ‘Zij en ik’, in de tweede
helft van Klein Rozendaal. Met de titel, in een ander geval beduidend op het randje
van kitsch, heeft men bij voorbaat vrede, omdat men op grond van eerdere gedichten
allang vermoedt dat het wel niet om een al te candlelighteske liaison zal gaan. De
telkens voelbaar gemaakte afstand waarmee de ik-figuur in voorgaande gedichten
de schimmen van zijn jeugd in-
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specteerde, is ook merkbaar in de gedichten uit ‘Zij en ik’, die nu voor het eerst in
een, niet door andere tijden en dimensies lastiggevallen heden spelen. Met
bewondering, die tegelijk verwondering is, slaat de ‘ik’ zijn geliefde gade (ik bedoel
natuurlijk niet dat hij haar slaat!). Hij zelf wordt een achtergrondfiguur in het irenische
tableau van een meisje dat in acht achtregelige gedichten zich opmaakt, kleedt, haar
droom vertelt, thuiskomt, in bed ligt, een boek leest, weg is en een plaat opzet. Tegen
de delicatesse van haar aanwezigheid valt de ik bij kans weg: ‘Ze lacht tegen de /
spiegel, waarin ik heel ver zichtbaar ben.’ Dat dit bewonderen van schoonheid van
ieder narcisme gespeend is, blijkt uit de weergave van een moment dat de ik zich
zelf voor de spiegel opstelt: ‘Een ander doucht en poetst mijn tanden. De / spiegel
ziet zichzelf beslaan.’ Groter nederigheid kan een lyrisch ik niet betrachten dan zich
moedwillig aan het eigen gezicht te laten onttrekken.

Minder parfum
Des te aanweziger is de dichter hier dan weer wel met zijn taalgebruik. Het esthetisch
ideaal dat hij in zijn partner belichaamd ziet, wordt tegelijk uitgedrukt in de elegante
maar nergens ondiepzinnige taal van de poëzie voor haar:
Haar kleren weet zij te gebruiken als huid
die, tussen hals en enkels, haarzelf
accentueert. Aandoen wat staat en dat
vermommen. Van elke jurk is zij het resultaat.
Ze diept details op uit de kast, studeert
op panties. Deze past. Probeer, zeg ik, een
combinatie die ik nog niet ken. Ze lacht tegen de
spiegel, waarin ik heel ver zichtbaar ben.

Dat dit gesublimeerd voyeurisme in principe niet verschilt van het kijken naar het
eigen alter ego uit verleden en droom in andere gedichten blijkt ook uit de formulering
die hij er voor kiest; ‘ik lees jou’ zegt hij tegen de vrouwelijke schoonheid; vergelijk
dat met de manier waarop hij naar zich zelf kijkt als ‘de ik van een verhaal’.
Na zijn debuutbundel Een engel van Rossetti is het buitenpersoonlijke, ietwat
decadent geparfumeerde estheticisme sterk afgenomen in Klein Rozendaal. Barnard
streeft nog steeds naar fraaie, sierlijke uitdrukkingen om zijn in wezen romantische
thema vorm te geven, maar hij heeft ook gekozen voor poëzie die niet bij een
verblindende buitenkant halthoudt. Persoonlijk mis ik wel enigszins de zwartere
gedichten, die hij in zijn vorige bundel bewees te kunnen schrijven maar aan de
andere kant is deze bundel zo hecht gecomponeerd dat een boosaardige doorbreking
daarvan wel eens een lelijke dissonant had kunnen opleveren.

Grilligheid
Barnards poëzie is van een constant en hoog niveau. Harmonieus is zij ook, al spelen
juist discrepanties er een grote rol in. Eigenlijk zijn deze achtregelige verzen steeds
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een soort halve sonnetten, zonder wending en sextet. Kennelijk heeft de dichter er
geen behoefte aan om met de contrasten in tijd en werkelijkheid te worstelen teneinde
ze te verzoenen; hij laat ze voor wat ze zijn; hoogstens stemmen ze hem tot verbazing.
Een verscheurde persoonlijkheid laat zich dan ook ten slotte niet achter deze poëzie
vermoeden. Wie uit grilligheid voor een harmonieuze vorm kiest heeft altijd wel iets
te compenseren, het gedicht zélf wordt zijn alter ego, waarin hij innerlijke
tegenstellingen probeert te overbruggen. Het harmonieuze karakter daarentegen heeft
er vrede mee dat de wereld en hij zelf uiteindelijk niet harmonieus in elkaar zit. Dat
hij zich in zijn poëzie kan verveelvoudigen, wegcijferen en desintegreren bewijst
hem juist dat hij ondeelbaar is, ‘echt en niet echt’, ‘historisch en niet waar’. Het
vasthouden aan één vorm, het dichten in grotere verbanden, het kennelijk werken
aan een ‘oeuvre’, alles duidt erop dat Barnard zijn poëzie niet aan mogelijke grillen
wenst uit te leveren.
Barnards nergens weke romantiek, zijn beheersing van de taal, het subtiel gebruik
van binnenrijmen ten slotte, ik kan het eigenlijk alleen maar beamen. Alleen metrisch
ben ik het niet met hem eens. Merkwaardig moedwillig eindigt hij voortdurend regels
met een onbeklemtoonde lettergreep die ik liever aan het begin van de volgende regel
had gezien, te meer omdat dat bij hem voor de inhoud toch niks uitmaakt. Maar hier
schijnt weer een nog hoger harmonisch principe werkzaam, dat van de voor het oog
gelijke regellengte. En dat met name het oog van deze dichter voor de poëzie zorgt,
lijkt mij onmiskenbaar.
■

Lama's op de trap
Vervolg van pagina 43
dagboek van Sylvia, dat de helft van het boek vult, zeker niet helderder op. Simon
Carmiggelt schrijft in zijn voorwoord vriendelijk over een ‘vurig’ geschreven dagboek.
Een minder humaan ingesteld auteur zou haar aantekeningen echter ook kunnen
beschrijven als het exhibitionistisch gekwaak van een opgewonden pioenroos. Waarbij
de opwinding behalve de kunstkritiek met name Mathilde de Doelder, de derde vrouw
van Willink, geldt. Van haar, door Sylvia schamper DD of Tilly genoemd, deugt
niets, noch geestelijk, noch lichamelijk. Soms lijkt het dagboek op een anatomische
les, wanneer borsten worden vergeleken, de problemen van een wipneus worden
besproken, de vorm van handen of het tengere lichaam van haar amant, die in intieme
kring ook Momie blijkt te hebben geheten. De zin van dergelijke mededelingen, of
ze nu gaan over de hangende borsten van DD, die met pleisters omhoog gewerkt
werden, of over het schattige smalle kontje van de oude meester, ontgaat me
volkomen. Het paradoxale van haar verhaal is ook, dat het niet in bladen als Story
of Privé zou hebben misstaan, terwijl juist dat de bladen zijn waarover de schrijfster
zich negatief uitlaat.
Het is jammer dat haar kasteelromantische zieleroerselen klakkeloos zijn
overgenomen, want er staan óók aardige, interessante en zelfs ontroerende passages
in het dagboek, zoals die over Sylvia's vriendschap met de bejaarde Frieder
Weissmann.
Men kan het niet alleen aan de ijdelheid of al te grote spontaniteit van Sylvia
Willink wijten, dat haar dagboek in deze vorm werd gepubliceerd. Verantwoordelijk
voor deze uitgave was de journalist Jouke Mulder, die, mede gesteund door Wim
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Hazeu, maker van het laatste gefilmde interview, haar overhaalde dit te laten uitgeven.
Dat zij meenden, dat het wel interessant zou zijn om een onttakelde oude man voor
de televisie te kijk te stellen en het appelflappenproza van zijn vrouw te publiceren,
pleit niet voor hun onderscheidingsvermogen. Het kan wel zijn dat Willink en zijn
vrouw dit zo wilden en wat al te graag op de publicitaire wensen ingingen, dat neemt
niet weg, dat Mulder en Hazeu hadden kunnen en moeten beseffen, dat zij met een
gênante en pijnlijke vertoning bezig waren, die met name van mevrouw Willink de
risée van het toch al vaak benepen kunstenaarswereldje dreigt te maken. Pijnlijk is
het ook voor de serieuze Willinkliefhebber, die alle reden heeft om opnieuw in
snikken uit te barsten. Willinks waarheid is een overbodig boek, zoals het uitgezonden
filminterview nutteloos was en beter vervangen had kunnen worden door een ouder
televisievraaggesprek. Geen van beide verandert iets wezenlijks aan het beeld van
Carel Willink, de Hollandse Knopfschrank, over wie Saki met een ondertoon van
spot voor het ijdele en bewondering voor de artistieke gaven en integriteit opmerkte:
‘If his work was not obviously stamped with the hall-mark of genius, at any rate it
was remarkable for its choice of an unusual and unvarying theme.’
■
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Pritchetts ambitieuze bescheidenheid
Nog meer verhalen, nog meer juwelen
More Collected Stories door V.S. Pritchett Uitgever: Chatto & Windus/The
Hogarth Press, 276 p., f51,60
Anthony Paul
Het doet me plezier de verhalen van de grote Engelse schrijver V.S. Pritchett nog
eens te kunnen aanbevelen, maar nu ik dat schrijf, wordt mijn plezier enigszins
vergald door het zwaar drukkende besef dat Pritchetts werk zo moeilijk te recenseren
is. Ik kan Pritchetts goede kanten wel opsommen, daar is niets aan, maar hoe kan ik
iemand die zijn werk nooit heeft gelezen laten proeven hoe zijn verhalen zijn?
Pritchetts werk beschrijven is bijna even moeilijk als een beschrijving van de wereld
geven.
Toen ik in november '82 de eerder verschenen Collected Stories recenseerde, schreef
ik dat Pritchett (die in 1900 werd geboren) alleen geen grotere internationale
bekendheid geniet omdat hij heeft gekozen voor het genre dat hem het beste ligt, het
korte verhaal, en omdat hij zich nooit belerend heeft opgesteld, geen gewichtige
uitspraken doet en zich niet voordoet als een soort goeroe, of iemand wiens mening
van belang is en dat maar al te graag laat weten. Hij drukt zijn ego niet op zijn werk.
‘Bescheiden’ is een woord dat vaak gebruikt wordt in verband met de kunst van het
korte verhalen schrijven, en in het geval van Pritchett dringt het zich extra op omdat
hij de mensheid in haar vele vormen vanuit een neutraal hoekje met humor observeert
en zich verre houdt van gemoraliseer en generalisaties, en van het dramatische
zelfbeklag van bij voorbeeld Greene, of de ego-projectie van Kipling. Zijn stijl is
even herkenbaar als natuurlijk en onopdringerig; hij is overal en nergens: hij komt
nooit om het hoekje kijken om ons te laten zien hoe gevoelig hij wel is, hoe bezeten
van nobel pessimisme, enzovoort. Kortom, hij heeft nooit het soort trucjes aangewend
waarmee schrijvers zich een imago verschaffen en de Nobelprijs winnen.
Misschien ligt de charme van Pritchetts verhalen in de combinatie van deze oprechte
bescheidenheid, de manier waarop de schrijver zich in zijn werk weet op te lossen,
en de uiterlijk bescheiden maar in wezen ambitieuze opzet van de verhalen. Pritchett
lijkt bescheiden omdat hij over gewone mensen schrijft, maar hij doet het op een
manier waardoor je ze onmogelijk als gewone mensen kunt bekijken. Hij houdt niets
voor gezien, neemt nooit iets als vanzelfsprekend aan; hij is altijd uiterst specifiek
en heeft een scherp oog voor de eigenaardige en verrassende dingen in gewone
ervaringen en gewone mensen. Ter illustratie: ‘The doctor is a big man, as soft as
an elephant, his jackets and trousers hanging on him like a hide. He walks in a
creeping way, stooping as very tall men do, as if he were following a scent, often
nibbling a biscuit. In the village it is felt to be unnatural for a man of his size to be
living alone.’ Wat deze beschrijving zo levendig maakt is bij voorbeeld de nadruk
op de softness van de olifant, zijn loshangende huid; de specifieke biscuit; de sprong
naar de sociale dimensie in de laatste zin, die zo simpel lijkt, maar eigenlijk heel
vreemd en geestig is. Met dat soort verrassingen komt Pritchett altijd: je weet nooit
wat je te wachten staat.
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Ingewikkelder
Pritchett schrijft met vaart en maakt veel toespelingen, te druk voor uitleg: sommige
verhalen lezen alsof je een deur open doet en een kamer binnenstapt vol pratende
mensen die elkaar allemaal kennen en allemaal een eigen leven hebben. De verhalen
gaan vaak over onwaarschijnlijke relaties; Pritchett vindt het heerlijk om de meest
uiteenlopende figuren samen te brengen. Zo is er een verfijnd binnenhuisarchitect
die uiteindelijk trouwt met een struise dame met honden en wangen ‘as fresh as
ham’, die de ‘decorator redecorates’; The Worshippers, Our Wife en The Liars gaan
over de mysterieuze manieren waarop mensen voor elkaar bestaan, met elkaar botsen,
elkaar nodig hebben en van elkaar genieten.

V.S. Pritchett

Het merendeel van de vierentwintig verhalen in deze bundel gaat over de Engelsen,
en speelt in de merkwaardigste hoekjes van Engeland. De figuren komen uit allerlei
lagen van de bevolking - een gepensioneerde mijningenieur, een glazenwasser, een
filmproducer - het zijn trouwens toch allemaal individuen, nooit typetjes of
voorbeelden van het een of ander. Ze worden beheerst en gedreven door hun eigen
zinnen, door een echtgenote of ouder, door de pech dik te zijn of verslaafd aan
sigaretten, door een privé-obsessie maar nooit door algemene of maatschappelijke
krachten. Pritchett wantrouwt dergelijke kant-en-klare verklaringen en voelt een
stille maar sterke afkeer voor iedereen die een podium opklimt om de rest van de
mensheid te vertellen hoe het zit. Twee van de verhalen spelen in Spanje en een in
Ierland; het zijn weliswaar geslaagde verhalen, maar beperkte: ze missen de oneindige
implicaties die Pritchett oproept als hij de gereserveerdheid, het ontwijkend gedrag
en de onpeilbare eigenaardigheden van de Engelsen beschrijft. Hij weet zo veel van
hun kleren, bij voorbeeld, hun meubilair, hun dingen: een sponzige leren bank
‘slumped like the perfect substitute’ voor de overleden echtgenoot geeft aan dat de
weduwe niet wil hertrouwen of niet hoeft; de binnenhuisarchitect Ernest is zelf een
luxe object: zijn haar ‘fits his head like an old-fashioned ink pad. His beard is itself
one of those small objets d'art that women itch to touch’; in hetzelfde verhaal komen
we Mrs Hunstable tegen: ‘a florid and open hearted lady, whose upper part suggested
a box at the opera in which she was somehow living and sitting’. Als je niet beter
wist zou je denken dat dat Dickens was. De oppervlakte-juweeltjes waaraan Pritchett
zo rijk is zijn makkelijk te illustreren, maar het is moeilijk om aan te geven wat het
effect van al die juweeltjes samen is, hoe hij in zijn verhalen de verborgen dingen
van het leven aftast, waarover de verhalen gaan, kortom. Je kunt ze niet samenvatten
omdat alles een verhalende functie heeft. Wie bij voorbeeld zegt dat The Ladder over
een meisje gaat dat jaloers is op haar vaders tweede vrouw, of over de manier waarop
ze hem terugwint, doet het verhaal geweld aan door het in een dwangbuis te stoppen
van woorden die de schrijver nu juist heeft vermeden. Hij weet dat gevoelens
ingewikkelder zijn dan de etiketjes die wij erop plakken, en beschrijft ze dus alsof
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die woorden niet bestaan. En als hij een woord als adore of worship gebruikt, komt
het altijd volkomen onverwacht.

Voorproefje
Aangezien het belangrijkste instrument van een recensent, de parafrase, in dit geval
dus onbruikbaar is, zal ik op citaten moeten blijven terugvallen. Ik kan u niet laten
zien hoe verrukkelijk het allemaal is, ik kan u slechts een voorproefje geven. Dit is
het begin van een verhaal: ‘The new week began for Karvo. For him weeks were
always new. Cheered by the doorman, receptionists, secretaries, he went impatiently
into purdah in the lift: on the silent top floor he came out, all animal, onto the
stretches of green carpet which seemed to grow like the lawns of the country-house
life he had just left. He raced to his enormous desk, on which lay an elephant's foor
mounted on silver presented to him by an African ruler after his latest film, and he
pressed a button. The call was answered by the fit of dry coughing that contained
Chatterton.’
Voilà. U weet nu al verrassend veel. Heeft u geen zin om verder te lezen en de
rest van het verhaal te horen?
■
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Reizen is een experiment met de tijd
Paul Theroux bereist het meest nabije: Engeland
The Kingdom by the Sea door Paul Theroux Uitgever: Hamish Mailton,
303 p., ca. f55,Hans Keller
Zowat iedereen leek dat jaar naar China te gaan, verzucht Paul Theroux in het begin
van The Kingdom by the Sea. Of anders, vervolgt hij, schreven ze onvriendelijke
dingen over de Arabieren of ze namen als het over Afrika ging nu eens geen blad
voor de mond.
Maar híj, zegt Theroux, had toen - het jaar is 1981 - andere dingen aan zijn hoofd.
Hij woonde al elf jaar in Londen, maar was eigenlijk nog nooit in Engeland geweest.
Nooit in Wales, nooit in East Anglia. Over Bognor Regis hoorde je altijd grappen
maken. Ook in Bognor Regis was hij nog nooit geweest. ‘Toch maakte ik er óók
grappen over.’
En waar lag Porlock en was Noord-Ierland werkelijk een nachtmerrie en Schotland
zo adembenemend als je altijd hoorde? Wat hij van Engeland wist, had hij uit boeken
want over geen land is in de loop ter tijden zoveel geschreven als over Groot-Brittanië.
Het eiland dat in de literatuur ronddreef, kende hij, maar de realiteit van het echte
koninkrijk was hem net zo vreemd als enig ander land dat hij nog nooit had bezocht.
Trouwens, moest de gestalte die Engeland in de literatuur had aangenomen niet
worden gewantrouwd? Theroux was in Ralph Waldo Emersons English Traits gestuit
op de zinsnede: ‘Engeland lijkt naar zijn vorm op een schip’ en met de kaart erbij
had hij die karakteristiek eens met de werkelijkheid vergeleken. Boeken van vrome
vreemdelingen stonden vol met zulke vriendelijkheden en ook Emerson zat er
natuurlijk naast. Theroux zag dat Engeland nog het meest leek op een varken dat iets
op zijn rug draagt. ‘Kijk maar,’ schrijft hij, ‘een varken met haast, zijn snuit is het
zuidwesten van Wales, zijn voorpoten steken tot in Cornwall en East Anglia is zijn
romp. De rest van Engeland vormt het silhouet van een heks, rijdend op de rug van
een varken.’

Paul Theroux

En Londen? Londen was volgen Theroux een onafhankelijke republiek waar
tegenwoordig boeken verschenen met titels als Britain: What Went Wrong? en Is
Britain Dying? - alsof het hier een ander land betrof. Zijn afkeer jegens de hoofdstad,
en zijn woonplaats, was in de loop van jaren groter geworden. Hij kende de zegswijze
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‘Hij die moe is van Londen is moe van het leven’, maar dat was het niet. Moe was
hij van het jagen op een parkeerplaats, moe van de voor hem uit deinende massa's
mensen op de trottoirs, van de volgekladderde muren, van de smerige oude en lelijke
nieuwe gebouwen die elkaar meer en meer omringden. En ziek werd hij van het
Londense verkeer, de Londense verwaandheid en de groezeligheid van alles.
Er is veel humeurigheid, een herkenbaar en daarom aangenaam soort chagrijn in
de motieven die Theroux aanvoert om de reis langs de Engelse kust - van Margate
naar het zuidwesten, vervolgens aan de westzijde naar boven (onderbroken door de
zeereis naar Noord-Ierland en daar een eind landinwaarts), Schotland rondend en
daarna aan de oostzijde naar beneden tot het punt waar in de verte Margate weer
opdoemt - te ondernemen en te beschrijven. Hij weet dat het een tocht vol tegenvallers
zal worden, maar hij weet nog niet precies welke. Hij zal het onderweg grotendeels
niet prettig hebben maar waaraan dat precies ligt, is nog onbekend. Hij zal van de
ene Engelse droom in de andere terechtkomen - geïdealiseerde voorstellingen van
het land en van zijn bewoners - en daarvan het echte interieur moeten beschrijven,
waar het bladdert en hoe dat komt. Hij heeft nog geen stap verzet maar dáár is hij
zeker van - geen land ter wereld, geen bewoner van welk land ook ter wereld koestert
over zich zelf zulke dierbare taferelen als de Brit, als Groot-Brittanië.

Zonlicht in coupé's
‘Een van die Engelse dromen gaat enkel over een warme zomeravond in de treinwagon
van een plattelandslijntje,’ schrijft Theroux in een van zijn vele toelichtingen op een
van zijn vele motieven om aan zijn ontnuchterende reis te beginnen. ‘Alleen die zin
al,’ vervolgt hij, ‘kan een Engels persoon van boven de veertig zwijgend doen
wegzinken in de herinnering aan wat nu een gouden fantasie lijkt over een
geïdealiseerd Engeland.’ Wie wel eens een televisieserie uit die gefantaseerde realiteit
heeft gezien, weet hoe het er daar toegaat: de stoffige maar comfortabele rijtuigen
die langs bossen en struikgewas rammelen, het zonlicht - gezeefd door het gebladerte
- in de coupé's, het geluid van vogels en daar doorheen het gepuf van de naderende
locomotief en de blaffende hond en de bel bij de onbewaakte onverweg en de geur
van pasgemaaid gras, vermengd met die van heet staal en kolendamp en de wetenschap
dat nu al een dierbaar iemand staat te wachten op het perron van het eerstvolgende
landelijke stationnetje.
Het is maar één van de dromen over Engeland, weet Theroux. De anderen zijn
grotendeels in ieders herinnering geplant door de talloze schrijvers en dichters die
het Engelse landschap tot hun toneel maakten. ‘De Engelse literatuur,’ verzucht hij,
‘heeft ook nog de eigenschap om het sufste oord te wijden tot een schrijn vol edele
overwegingen en de eveneens gefantaseerde herinnering aan daden die daar bij gebrek
aan een betere ingeving werden voltrokken.
Maar in de Engelse reisliteratuur - en nergens anders is het genre uitgevonden dan
hier - gaat het over Gabon of Paraguay en wordt gegrapt en neerbuigend gedaan naar
aanleiding van ondervonden ongemak, over de inboorlingen, het heersende weer en
het gebruikte voedsel. In feite hebben de Britten het concept ontworpen van “de
grappige vreemdeling”, dank zij hen weet iedereen ter wereld hoe die eruitziet. Zelf
hebben ze zich nooit willen beschouwen als mogelijk doelwit van een travelwriter.’
Dat laatste zinnetje - alle tot dusver weergegeven gemompel is ontleend aan de
inleiding tot het eigenlijke reisverhaal - lijkt te duiden op een wraakoefening die met
de pest in, en daaraan weer ontleend genoegen, met grote zorg zal worden uitgevoerd.
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En daarop lijkt Theroux' boek inderdaad het meest. De grote zorg waarmee dat gebeurt
is die waarmee het impressionistische karakter ervan in stand wordt gehouden. Zij
ontneemt aan de wrok de zure toon van het bevestigde vooroordeel en geeft goed
weer hoe de reiziger-schrijver
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steeds in verwarring wordt gebracht door de tegenstrijdige gevoelens die zijn
ervaringen bij hem oproepen. Hij is geen koppensneller, zoals hij de Engelse
travelwriter karakteriseert. Hij is de outsider in, de buitenstaander die zich heeft
binnengedrongen en zich na een meer dan tienjarig verblijf in dat land bewust is van
zijn verantwoordelijkheid. Zij het een ernstig verscheurde, want hij is tegelijkertijd
betrokken en buitengesloten.

Ráár?
Een keer hoorde Theroux - en zó beschrijft hij zich zelf als buitenstaander met
opnieuw, een chaotisch samengesteld reismotief - een Engelse dame lachend
verzuchten: ‘Het zijn raren, die Yanks!’ Theroux voelde zich als Amerikaan,
bovendien geboren in New England, ongezien rechtstreeks aangesproken. Wij ráár,
dacht hij. ‘Maar zíj plakken behang op hun plafonds. Zíj zetten om de boel warm te
houden gepunnikte wollen hoedjes op hun zachtgekookte eieren. In hún supermarkts
geven ze je geen zak mee en als jij op hun tenen staat, zeggen zij sorry. Hun regering
vraagt honderd dollar in ruil voor de vergunning om naar hun eigen televisie te
mogen kijken! Zij geven rijbewijzen af die onafgebroken dertig of veertig jaar geldig
zijn - het mijne verloopt in het jaar 2011! Als je sigaretten koopt, krijg je er lucifers
bij die je moet betâlen. Ze roken in de bus, ze rijden links, hun spionnen doen het
voor de Russen, ze zeggen “nikker” en “joodje” zonder te blozen en ze zeggen nooit
tegen iemand: you're welcome. En wíj zijn raar?’
Toch moet Theroux ook zijn eigen dromen over Engeland hebben gekoesterd. Net
als bij ieder ander daarover waren ze ontleend aan de literatuur, aan films, aan de
verbeelding over Engeland. Die is bij Amerikanen bijna per definitie verscheurd
omdat de wortels van hun taal in de Engelse koloniale overheersing steken, veel van
hun tradities pas in Engeland hun herkomst verklaren en zij zich langs de gevonden
route naar een nieuwe welvaart steeds verder verwijderden van hun spirituele
oorsprong. Zo moet het ongeveer toegaan in het besef van Amerikanen die - als
Theroux - terugkeren naar hun land van herkomst.
The Kingdom by the Sea is in dit boek niet alleen dat van de Engelse koningin en
van Margaret Thatcher - omdat de reis plaatsvindt tijdens de Falklandoorlog komt
de laatste in haar vervaarlijk heersende gestalte aanmerkelijk vaker ter sprake dan
de eerste - maar vooral dat van de schrijver zelf en daterend uit de tijd dat hij nog in
die voorstelling geloofde. ‘Ik voelde me soms als de prins in dat oude verhaal. Omdat
hij alles wantrouwt wat hem wordt verteld of wat hij leest, vermomt hij zich in oude
kleren en met een zak op zijn rug kiest hij de achteraf-weggetjes en praat daar met
iedereen die hij tegenkomt en alles wat hij onderweg ziet, bekijkt hij goed om erachter
te komen hoe de zaken in zijn koninkrijk er nu werkelijk voor staan.’
Theroux' waarnemingen vinden plaats op zijn eigen ooghoogte en hij laat zich
leiden door de natuurlijke route van de kustlijn die hij nu eens te voet, dan weer per
trein of liftend volgt. Voor de bezienswaardigheden koestert hij geen belangstelling,
hij komt geen museum tegen en de enkele keer dat hij in de verte een kasteel ziet
opdoemen, doet het schouwspel hem denken aan een enorm, afgebrokkeld gebit. De
vermomde prins, zoals hij zich zelf beschouwt, praat voornamelijk met mensen wie

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

nog nooit iets gevraagd is. Het zijn vooral bejaarden die hij tegenkomt,
gepensioneerden, oudere werklozen, de mannen en vrouwen die zich in treinen en
bussen ergens heen laten rijden waar hun aanwezigheid er evenmin toe doet als de
plaats waar ze vandaan kwamen. Al vroeg in zijn verhaal wijst Theroux erop dat hij
altijd al een talent had om de achternamen van mensen feilloos te raden. De terloopse
opmerking maakt het hem mogelijk om vanaf dat moment iedere man of vrouw die
hij tegenkomt, ook als hij zelf zich niet in hun gesprekken mengt, een naam te geven
en daarmee tot een personage te maken - ook als het iemand is die onverstaanbaar
voor zich uit zit te mompelen.

Gedempte toon
Het procedé is onderdeel van een geraffineerd volgehouden techniek om de belevenis
in de weergave ervan een licht archaïsch karakter te geven. Op zoek naar de betekenis
van kleine waarnemingen en kleine gebeurtenissen kan hij zo voortdurend gebruik
maken van invallen die zijn ervaringen een ruimer perspectief bieden - het wonderlijke
is dat hij zich daarbij dank zij een gedempte toon nergens overschreeuwt, al staat
zijn reisverhaal letterlijk genomen vol overdrijvingen. Als hij Margate nog maar
nauwelijks achter zich heeft gelaten en verzucht hoe gedeprimeerd hij zich nu al
voelt bij de gedachte aan al die duizenden identieke bungalows, ‘van hier tot Land's
End, een paar honderd mijl verderop’, weet iedereen die de streek toevallig kent hoe
schromelijk Theroux hier heeft overdreven. Dat blijkt ook als hij, eenmaal verderop,
moet toegeven getroffen te zijn door bij voorbeeld de ongereptheid van de kust van
Cornwall, die juist daardoor nieuwe gedachten wekt omtrent het geriatrische karakter
van de Engelse zuidkust. Overdrijvingen - in strikte zin: verzinsels - zijn nodig om
de werkelijkheid van de droom te onderscheiden. Ze duiden tevens op het tumult
binnen de wisselende gemoedsgesteldheid van de schrijver en soms blijkt de
werkelijkheid nog schokkender, nog erger dan de overdrijving. Dat gebeurt bij
voorbeeld wanneer Theroux in vertrouwd grauwe tinten het gruwelijke
amusementsregime in de vakantiekampen van Billy Butlin - die trouwens het hele
jaar zijn geopend - heeft geschetst. Hij verbaast zich aan het slot van dat hoofdstuk
over de gedisciplineerde vrolijkheid die er heerst en vooral over de hoge
bezettingsgraad in deze tijd van crisis en werkloosheid. De employé die hem dat
hoort verzuchten, helpt hem ook uit deze droom. De logiesprijs in een Butlin-kamp,
die hel van spelletjes, frites en met-z'n-allen-door-de-vloer, komt precies overeen
met de geldende werkloosheidsuitkering. Mensen kunnen nu ook buiten hun
vakantieperiode genieten van de Butlin-pret. Voortdurend heeft Theroux zulke kleine
verrassingen in petto, soms onverhoedse informaties en vaak ook verklarende
associaties uit de geschiedenis, de literatuur of een eerdere waarneming die was
blijven hangen en nu plotseling op zijn plaats valt. Langs de kust van Dorset wordt
Theroux getroffen door de vele oude mensen die in hun auto naar de kust zijn gereden
en daar vanachter hun stuur urenlang roerloos over de zee uitkijken. Dan schiet hem
een passage te binnen die Elias Canetti aan het symbolische karakter van de zee
wijdde, voor de Engelsman een koesterende bescherming maar ook de plaats waar
hun catastrofen plaatsvonden. ‘Die mensen,’ schrijft Theroux, ‘keken vanachter hun
stuur in de richting van de dood.’ The Kingdom by the Sea is in de verleden tijd
geschreven. ‘Engeland was..., de mensen waren..., de zee was..., de ouden stierven
en de jongeren leefden voort...’ - alsof de reis zich lang geleden afspeelde in een land
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dat sindsdien van pure verveling onopgemerkt onder de waterspiegel is verdwenen.
Ten overvloede vertelt Theroux in het begin van dit prachtige en allertreurigste
reisverhaal waarom hij dat deed. ‘Ik wilde de toekomst zien. Reizen is zo vaak óók
een experiment met de tijd. In Derdewereldlanden had ik altijd het gevoel diep in
het verleden te zijn teruggezakt, zonder te weten hoe diep. Maar de meeste andere
landen hadden specifieke jaren. In Turkije was het altijd 1952 en in Maleisië 1937;
in Afganistan was het 1910 en in Bolivia 1949. In de Sovjetunie is het twintig jaar
geleden, in Noorwegen tien jaar geleden en in Frankrijk vijf. In Australië is het altijd
verleden jaar en in Japan volgende week. Alleen Engeland en Amerika zijn de
tegenwoordige tijd. En die bevat de toekomst! Een reis door Engeland met mijn ogen
open zou me laten zien wat er in het verschiet ligt. Verval, onstuitbaar verval...’
Paul Theroux is geen optimist, maar hij kan daar wel schitterend over schrijven.
■
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Literatuur in een politiek spanningsveld
De Afrikaanse letterkunde en het etnocentrisme
Afrikaanse letterkunde door Mineke Schipper Uitgever: Het Spectrum,
Aula-pocket, f 19,90
African Folktales door Roger D. Abrahams (ed) Uitgever: Pantheon Books,
f41,40 Importeur: Van Ditmar
Peter Geschiere
Afrikaanse letterkunde wordt door veel Europeanen min of meer intuïtief aan de
uiterste grenzen van het domein van de literatuur geplaatst. Dat heeft een diepere
achtergrond dan alleen maar onbekendheid of minachting voor Afrikaans cultuurgoed.
Een oorzaak is ook dat allerlei gangbare indelingen en opvattingen uit de westerse
literatuurwetenschap en -kritiek moeilijk te handhaven blijken als het erom gaat
ontwikkelingen in de Afrikaanse literatuur te analyseren.
Eén van de thema's in Mineke Schippers boek is dat juist daardoor de studie van
Afrikaanse letterkunde van breder belang wordt dan alleen voor Afrikanofielen: het
vereist immers een opnieuw doordenken en bijstellen van allerlei gevestigde
opvattingen over ‘literatuur’ in het Westen. Om één voorbeeld te noemen dat ook
een grote rol speelt in Schippers boek: de simpele scheiding tussen orale en literaire
expressievormen blijkt in de Afrikaanse context analytisch tamelijk problematisch.
In de meeste Afrikaanse samenlevingen zijn mythen, volksverhalen, epen, rituele
liederen nog een levende werkelijkheid: de mondelinge overlevering is nog niet
verdrongen door het schrift en vormt nog steeds één van de belangrijkste
inspiratiebronnen voor de Afrikaanse literatuur. Dat roept allemaal vragen op: bij
voorbeeld hoe de sociaal-culturele context, die zo belangrijk is bij het vertellen van
de mondelinge overlevering, betrokken moet worden bij de literaire analyse.
Vanzelfsprekend zijn zulke vragen zeker niet alleen van belang bij de studie van
Afrikaanse literaire vormen, maar ze komen daarbij wel heel duidelijk naar voren.

Eénsnarige ‘viola’ die vooral gebruikt wordt om een zanger of zangeres te begeleiden. Foto uit
‘Musique de l'Afrique’ van Francis Bebey (Uitg. Horizons de France)
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In Nederland is er pas sinds de jaren zeventig wat meer aandacht gekomen voor
Afrikaanse literatuur (vertalingen in de ‘Afrikaanse Bibliotheek’ van uitgeverij Zelen
en in de Novib-serie bij Het Wereldvenster). Eén van de belangrijkste pleitbezorgsters
daarbij is Mineke Schipper (verbonden aan de vakgroep Algemene
Literatuurwetenschap van de Vrije Universiteit). Haar Afrikaanse letterkunde is het
eerst algemene overzicht in Het Nederlands.1) Het is een helder geschreven boek dat
ontzettend veel informatie bevat, maar toch overzichtelijk blijft en ook analytische
punten aan de orde stelt.
Een terugkerend thema is Schippers kritiek op etnocentrisme: de neiging om
Afrikaanse literatuur te bekijken door een Europese bril. Dat brengt haar voortdurend
in definitieproblemen omdat allerlei definities uit de literatuurwetenschap inderdaad
geënt blijken op een westerse context. Zulke problemen rijzen meteen al in het begin
van haar boek als ze de term ‘orale literatuur’ introduceert. Ik moet bekennen dat ik
mij ongemakkelijk blijf voelen bij die term: het is wel heel erg een contradiction in
terminis en bovendien blijft de overgang van mondelinge overlevering naar
schriftelijke tekst hoe dan ook belangrijk. Niettemin, het feit dat ze zo veel aandacht
besteedt aan die ‘orale literatuur’ is één van de interessantste aspecten van haar boek.
Ook in onze westerse literatuur spelen natuurlijk allerlei verhalen die oorspronkelijk
mondeling werden overgeleverd, een grote rol: de Ilias, het Roelantslied, de
Arthursagen of het Nibelungenlied om maar enkele voor de hand liggende voorbeelden
te noemen. Maar daarbij gaat het om mondelinge overleveringen die allang gestold
zijn in schriftelijke teksten. In Afrika is de mondelinge overlevering, zoals gezegd,
nog steeds springlevend. Daar is het nog mogelijk te bestuderen hoe die overlevering
plaatsvindt en wat er verandert als een orale tekst op schrift gesteld wordt.

Levend epos
Een punt dat Schipper voortdurend benadrukt is hoe belangrijk de sociale context
van de uitvoering is voor de structuur en de vorm van orale teksten. Een goed
voorbeeld zijn de epen. Tot voor kort werd er door literatuurwetenschappers nog
ernstig getwijfeld of Afrika ooit wel een epos had voortgebracht. Maar de laatste tijd
presenteren onderzoekers her en der in Afrika opnamen - vaak ellenlange - van dit
soort heldenliederen. Ik heb zelf zo'n lied in een dorp in Zuidoost-Kameroen
opgenomen. De zanger, een oude blinde man, begeleidde zich zelf op een
snareninstrument en hij werd ondersteund door twee slaginstrumenten. Het lied
bestond uit korte verhalende gedeelten, gevolgd door lange refreinen waarbij de
omstanders invielen en waarin elementen uit het verhaal eindeloos herhaald werden
maar bij voorbeeld ook commentaar werd gegeven op allerlei actuele gebeurtenissen
in het dorp. Het lied bleek zeer lang en na de vijfde opname-sessie kwam ik op het
oneerbiedige idee om de zanger eerst te vragen mij de rest van het verhaal te vertellen.
Hij reageerde zeer geschokt: zonder muziek, zonder de refreinen en vooral zonder
de steun van zijn publiek kon hij onmogelijk het verhaal van zijn held vertellen.
Zoals Schipper het stelt: in Afrika kan het ‘levende epos’ nog bestudeerd worden als
een ‘literair gebeuren’ waarbij de context van muziek, publiek en refreinen de
structuur van de tekst met zijn herhalingen en improvisaties mede bepaalt.

Raadsels
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Wat ik enigszins miste in Schippers behandeling van de ‘orale literatuur’ is de
raadselachtigheid van veel orale teksten. Schippers voorbeelden hebben bijna altijd
een duidelijke betekenis en strekking. Ik zelf bleef tijdens mijn onderzoek zitten met
allemaal liedjes, spreekwoorden, parabels, mythische vertellingen die niet alleen mij
zelf zeer duister leken, maar ook mijn informanten, inclusief de verteller of de zanger
zelf, voor raadsels stelden en tot zeer uiteenlopende interpretaties inspireerden.
Schipper benadrukt sterk de legitimerende, moraliserende of verklarende strekking
van mythen, volksverhalen en dergelijke. In mijn ervaring kunnen zulk soort uitingen
ook een min of meer bewust mystificerende strekking hebben om conflicten of
pijnlijke waarheden te verdoezelen. Wat wel goed uitkomt in Schippers betoog is
dat ‘orale literatuur’ niet
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alleen iets traditioneels is. De mondelinge overlevering is in Afrika nog steeds
belangrijk en dus dynamisch; daardoor worden oude verhalen en vormen zonder
moeite gecombineerd met moderne gebeurtenissen en nieuwe ontwikkelingen. Ik
zelf ontdekte in mijn opnamen van dansliederen uit hetzelfde Kameroenese dorp,
tussen liederen over oude krijgshelden die mij passend antropologisch materiaal
leken, tot mijn verrassing ook een lied over ‘metewa me Piel’ (de auto van Pierre).
Dat bleek over mijn eigen auto te gaan: de zangeres vermaande mij in haar lied om
haar onmiddellijk naar het hospitaal te vervoeren, mocht ze ziek worden. Schipper
geeft een wat grimmiger voorbeeld van zulke moderne ‘orale literatuur’: een lied uit
Zaïre waarin volgens de lijn van de oude politieke lofliederen, wordt uitgelegd
waarom Moboetoe zich weer eens met Bokassa verzoenende:
‘De verloren broederschap is teruggevonden
Dat is geluk. De boze tongen zijn beschaamd...
Bokassa en Moboetoe horen jullie het?..’

Avontuurverhalen
Tegen die achtergrond van de ‘moderniteit’ van de mondelinge overlevering is het
begrijpelijk dat de ‘orale literatuur’ zo'n directe invloed heeft op de Afrikaanse roman.
In Afrika is de roman een betrekkelijk nieuw verschijnsel. Aanvankelijk zijn het
voornamelijk kopieën naar westerse voorbeelden, later ontstaat een sterk
antikolonialistische stroming die uitmondt in het zoeken naar eigen Afrikaanse
vormen. Juist de beste schrijvers zoeken daarbij veelal inspiratie bij de mondelinge
overlevering. Een goed voorbeeld is de Nigeriaan Amos Ttutuola, aan wie Schipper
ook een apart hoofdstuk weidt. Ttutuola, die al in 1952 zijn eerste roman publiceerde,
was een autodidact. Hij schreef zeer wonderlijk maar zeer beeldend Engels. In zijn
avontuurverhalen wemelt het van de meest wonderbaarlijke gedrochten en de meest
onverwachte gebeurtenissen. Allerlei elementen doen denken aan de oude
volksverhalen maar hij laat zijn helden ook zonder bezwaar improvisaties zingen op
westerse tophits over chocolade en roomijs. Juist die barokke verbeeldingskracht,
geënt op authentiek aandoende thema's, werd in Europa met veel enthousiasme
ontvangen. Dylan Thomas schreef goedbedoeld maar ook tamelijk neerbuigend over
een ‘bewitching story’ in ‘young English’.

Literaire kritiek
Ttutuola werd daardoor tevens één van de eerste voorbeelden van het bijzonder soort
problemen dat de Afrikaanse literatuurkritiek stelt. In Afrika werden zijn boeken
namelijk helemaal niet gunstig ontvangen. De opkomende literaire Afrikaanse elite
ervoer het als grievend dat juist zo'n folkloristische schrijver, die niet eens goed
Engels kon schrijven, in het Westen veel aandacht kreeg. Daarbij speelde een zeker
snobisme een rol, maar ook het niet onterechte idee dat Afrikaanse schrijvers alleen
weerklank vonden in het Westen als ze beantwoordden aan westerse stereotypen als
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‘primitief’ of ‘onbedorven’. Mineke Schipper weidt een apart hoofdstuk aan alle
voetangels en klemmen in de Afrikaanse literatuurkritiek. Daarin laat ze zien dat
etnocentrisme en de druk van het westers superioriteitsbesef inderdaad tot allerlei
wonderlijke kronkels kunnen leiden. Het is bij voorbeeld nogal verrassend te lezen
dat in Zuid-Afrika blanke critici zwarte schrijvers regelmatig van racisme
beschuldigen. Literaire kritiek is in Afrika geen vrijblijvende zaak. Alleen al om
zakelijke redenen - de rol van westerse uitgeverijen en het beheer van fondsen - is
de Europese druk op de Afrikaanse literaire wereld nog steeds erg groot. Dat leidt
vanzelfsprekend tot een soort emancipatiebeweging onder Afrikaanse literatoren en
een sfeer waarin beschuldigingen van racisme een boemerangeffect krijgen Schipper
geeft een heldere analyse van de verschillende reactiepatronen binnen de
literatuurkritiek in zo'n spanningsveld.
Het zal duidelijk zijn dat de schrijfster de meest uiteenlopende aspecten van de
Afrikaanse letterkunde in haar betoog betrekt. Haar brede definitie van het begrip
literatuur heeft zeker het voordeel dat zo de eigen trekken van de Afrikaanse literaire
vormen goed tot hun recht komen. Het heeft ook tot gevolg dat Schipper moet
worstelen met een overmaat aan gegevens.
Uiteindelijk is ze er toch in geslaagd de grote lijnen te laten uitkomen. Haar indelingen
roepen wel analytische vragen op; ze benadrukt zelf ook voortdurend dat verder
onderzoek en verdere theorievorming nodig zijn. Maar haar categorieën zijn in ieder
geval empirisch af te bakenen en bieden daardoor houvast. Ik vond zelf het eerste
deel van het boek over ‘orale literatuur’ het interessantste juist omdat daarover in
het Nederlands nog vrijwel niets verschenen is. Maar ook haar hoofdstukken over
de geschreven poëzie en de roman geven erg veel informatie; ook daar blijkt haar
indrukwekkende belezenheid geen belemmering voor een heldere uiteenzetting. Ook
in haar analyse van de Afrikaanse roman benadrukt Schipper dat die roman bijna
onvermijdelijk een politieke lading heeft. De roman ontwikkelde zich in de context
van de politieke confrontaties tussen Afrikanen en kolonialen. Na de onafhankelijkheid
ontstonden opnieuw tamelijk autoritaire verhoudingen die een zware druk leggen op
de schrijvers. Alleen al de vraag of een schrijver in één van de volkstalen moet
schrijven of in de officiële taal, overgenomen van het koloniaal bestuur, heeft een
directe politieke strekking. Juist de taalverschillen - met name de betere beheersing
door de elite van de officiële taal - vormen immers een bevestiging van de toenemende
kloof tussen elite en massa in veel Afrikaanse landen. Tegen die achtergrond is het
niet zo verrassend dat de bekende Keniaanse schrijver Ngugi in 1978 een jaar in de
gevangenis werd gezet, eigenlijk alleen maar omdat hij een toneelstuk in een volkstaal
(Kikuyu) had laten opvoeren. Schipper gaat ook uitgebreid in op verwante problemen:
het feit dat veel schrijvers - met name ook Zuidafrikaanse - werken onder druk van
censuur of gedwongen zijn vanuit ballingschap te schrijven en de effecten daarvan
op hun romans. Ook hier geldt dat dit soort problemen natuurlijk allerminst beperkt
is tot Afrika maar dat ze bij de analyse van de Afrikaanse roman wel bijzonder scherp
naar voren komen.

Voordelen
In aansluiting op Schippers boek biedt een bloemlezing als African Folktales,
verzameld en opnieuw verteld door Roger D. Abrahams, interessante lectuur. Het
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lijkt erop dat dit ‘opnieuw verteld’ wel tot zeer drastische ingrepen heeft geleid, maar
het resultaat is in ieder geval dat de verhalen heel leuk zijn om te lezen. Abrahams'
eigen inleiding vond ik veel minder interessant. Het contrast met zijn benadering
laat in ieder geval goed de voordelen van Schippers veel feitelijker aanpak uitkomen.
Net als Schipper probeert Abrahams het belang te benadrukken van de context waarin
de volksverhalen verteld worden. Maar hij doet dat op een zeer generaliserende
manier: hij heeft het voortdurend over ‘the African Creative impulse’ en ‘African
aesthetic terminology’. Zulk soort vaagheden kunnen indrukwekkend klinken maar
blijken ook in dit geval niet ongevaarlijk. Abrahams komt bij voorbeeld tot een
tamelijk dubieuze tegenstelling tussen de ‘hete wereld’ van de Boeroendi, waar
spraakzaamheid een deugd is, en de ‘koele omgeving’, die het ideaal is van de meer
gereserveerde Wolof (Senegal). Dit soort vergelijkingen is even inaccuraat en even
weinigzeggend als bij voorbeeld koppige Friezen versus levensblije Italianen.
Abrahams heeft zeker gelijk dat volksverhalen vooral geanalyseerd kunnen worden
in de context waarin ze verteld worden. Maar dat moet niet gebeuren via vage
generalisaties. Schippers empirische en gedetailleerde analyses van bepaalde contexten
en specifieke voorbeelden zijn veel verhelderender, juist omdat ze zich niet verliest
in generalisaties.
■

Eindnoten:
1) Maar vergelijk ook Schippers eerdere publikaties, onder meer Toneel en Maatschappij in Afrika,
uitgever Van Gorcum, 1977, en Het zwarte paradijs, Afrikaanse scheppingsmythen, 1980,
uitgever Zelen.
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Een dubieuze held
Skvorecký schetst een minder fraai tijdsbeeld
Het verleden van Lenka S. door Josef Skovorecký Vertaling: Sj. de Jong
Uitgever: Bert Bakker, 295 p., f37,50
Kees Mercks
‘Dit is geen psychologische of sociale roman maar een detective,’ schrijft Skovorecký
(spreek uit: Sjkwóretski, geb. 1924) in zijn introductie die aan de roman zelf
voorafgaat. De eerste, nog in Tsjechoslowakije getolereerde editie (1969) vermeldt
in de ondertitel bovendien dat het hier om een melodrama gaat. De vraag rijst
vervolgens hoe serieus zulke auteursopmerkingen te nemen zijn, te meer wanneer
men weet dat Skovorecký zelf studie heeft gemaakt van het detectivegenre (1965)
en ook ‘echte’ detectives heeft geschreven (1966 en 1973).*)
Al ver voor de oorlog was het Karel Capek die het detectiveverhaal zeer eigenzinnig
behandelde door de criminele vraagstelling te vervangen door een filosofische,
namelijk in hoeverre mag de mens wel in staat geacht worden de geheimen van het
leven te doorgronden en de absolute waarheid te onthullen. Het recept van een moord
en de ontmaskering van de snoodaard was dus al bij Capek geen voorwaarde voor
een detective.
In Skovorecký's roman vindt de moord (als het er al een is, het kan ook een ongeluk
zijn) en de bekentenis (als die er al is, die geschiedt alleen via een gebaar) pas tegen
het einde van het boek plaats. Niettemin zijn alle kanshebbers van het begin af
aanwezig en bij de lezer bekend, zij het dat ze in een ander verhaal verwikkeld zijn.
Dat verhaal sluit eerder aan bij de ontkende genres van psychologische en sociale
roman. Het behandelt het doen en laten, het schrijven en schrappen op een redactie
van een Tsjechische uitgeverij tegen het einde van de jaren vijftig, toen er al
voorzichtig werd getornd aan de stalinistische richtlijnen. Vanuit ons huidige
standpunt is dat verhaal ook het meest ‘onthullend’, hoewel menig lezer vijfentwintig
jaar na dato niet meer zo vreemd zal opkijken van de destijds gebezigde praktijken
die soms letterlijk het karakter hadden van een strijd op leven en dood. Maar het met
eigen ogen aanschouwen van die praktijken (ook al gaat het maar om fictie, en wat
is fictie in de twintigste-eeuwse roman anders dan literair aangepaste werkelijkheid?)
is het meest schokkende en amusante deel van de roman.

Josef Skvorecký, foto J. Korán
*) Veel informatie over Skovorecký, die sinds 1968 in Toronto woont en daar een eigen uitgeverij
van Tsjechische boeken heeft, vindt men in World Literature Today (Autumn 1980) en in
MEW, dl. 8 (1983).
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Het redactionele bedrijf wordt ons voorgeschoteld via het perspectief van een
ik-verteller, Karel Leden, die zich dank zij een hevige verliefdheid in zijn jeugd en
de daaruit voortspruitende succesvolle dichtbundel een comfortabele positie heeft
verworven in de Schrijversbond en uitgeverij. Deze poëzie gold als zo vrijmoedig
dat Leden gezien wordt als een der progressievelingen (in de zin van ‘goeden’) onder
de kwaden. Leden neemt zo een brugpositie in tussen de oude garde, met wie hij op
vertrouwelijke voet staat, en de jonge garde die meer wil dan nog kan, maar die hij
best bereid is een helpende hand toe te steken. Zijn rol van tweekoppige bemiddelaar
op een breekpunt in de tijd wordt ook door zijn naam (leden = januari)
gesymboliseerd. Tot zover de sociale roman, ook al gaat die voornamelijk over het
(pseudo-)intellectuele milieu van schrijvers en redacteuren.

Dweepzucht
Typerend voor Skovorecký is dat hij hier wéér koos voor een niet absoluut positieve
held. Had hij dit wel gedaan, dan had hij omgekeerd dezelfde fout gemaakt als de
socialistisch-realistische schrijvers die hij juist wilde kritiseren. Leden maakt immers
gemene zaak met de in onze ogen traditioneel ‘kwaden’ (stalinisten) en is bovendien
in zijn persoonlijke liefdesperikelen met juffrouw S. een nogal onuitstaanbaar figuur
door zijn melodramatische dweperigheid, nauwelijks verhulde opgewondenheid en
depressieve verslagenheid. Deze heethoofdige attitude contrasteert met de ironische,
soms zelfs cynische pose die hij eerder placht aan te nemen, maar welke veilige
positie hij moest verlaten door zijn toenemende gevoelens voor juffrouw S. Door
zo'n dubieuze held in de ik-vorm te presenteren, ontstaat een navrant effect waarbij
de lezer niet meer weet met wie hij zich nu wel moet identificeren. Met die
stormachtige jongere garde? Maar ook die krijgt een veeg uit de pan. Met juffrouw
S.? Zij is echter ook geen heilige: in de ogen van Leden lijdt zij aan een te sterk
moreel normbesef, ze wijst hem voortdurend af en zijn middelen om haar te winnen
worden steeds onfatsoenlijker. Alleen een ‘hogere’ taak kan haar boven dit normbesef
verheffen. Al lijkt ze een wat krengig persoon, fysiek is zij beeldschoon, verleidt
hem tot het oubollige liefdesjargon van weleer, maar is ook ‘getekend’, getuige het
littekentje op haar onderarm dat een indicatie is van haar mysterieuze verleden. De
pogingen van Leden om haar te krijgen zijn tegelijk pogingen om achter haar geheim
te komen, om haar ‘waarheid’ te onthullen. Maar juffrouw S. is méér: in haar
reflecterende zonnebrilglazen (met daarachter haar donkere bakelieten kijkers)
weerspiegelt zich het morele verval van haar minnaar, die daardoor gedwongen wordt
tot zelfonderzoek, tot onthulling van zijn eigen gebreken. Tot zover de psychologische
roman, zoals die verstrengeld is met de sociale en vervolgens met een verrassende
ontknoping uitmondt in de ‘echte’ detective.
Skovorecký heeft met deze roman op oorspronkelijke wijze een fraai tijdsbeeld
gegeven van een minder fraaie tijd waarin de positieve helden hoogstens aan de
periferie van het sociale bedrijf (of eerder nog daarbuiten) stonden. Bij dit beeld past
ook het reeds gesignaleerde clichématige erotische taalgebruik dat door de
ik-verteltrant nooit ironisch of zelfs satirisch is bedoeld. De vertaler heeft er dan ook
goed aan gedaan niet al die ‘boezems’ en ‘décolletés’ onder tafel te willen werken
of anderszins te verhullen of moderniseren. Wel jammer is het dat de uitgever dit
boek heeft laten verpakken in een grauw leteromslag waarbij het hoedje van de
hoofdletter S is afgewaaid en ridicuul op het topje van de o balanceert...
■
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In de duisternis van Manhattan
Janet Hobhouses roman over het wel en wee van ‘gay’
Dancing in the Dark door Janet Hobhouse Uitgever: Jonathan Cape, 229
p., f42,20 Importeur: Keesing
Nienke Begemann
Janet Hobhouse begon haar veelbelovende carrière met Everybody who was Anybody,
A Biography of Gertrude Stein, dat door de kritiek goed werd ontvangen en een van
de runners up werd voor de Pulitzer Prize. In 1982 volgde haar eerste roman, Nellie
without Hugo, een mooi geschreven sociale komedie, waarin contemporaine zeden
en gevoelens, vooral van vrouwen, met een geamuseerd-kritisch oog werden bezien.
Dancing in the Dark, van 1983, is een ernstiger boek, strenger in opbouw en ideeën.
Het beschrijft een periode van een paar maanden in de levens van een groep
Newyorkse vrienden, met als middelpunt het echtpaar Gabriella en Morgan - beiden
tweeëndertig, kinderloos, hij een hardwerkende ‘young executive’, en zij een moderne
versie van het kindvrouwtje, vrolijk, liberaal, lui en onverantwoordelijk. Tussen hen
in heeft zich Claudio genesteld, een homofiele, artistieke, elegante kelner, die al lang
circuleert onder de vrienden van het echtpaar. Claudio woont min of meer bij hen
in, ook omdat zijn hoogst smaakvol ingerichte flat geen verwarming heeft. Hij slaapt
op de bank in de zitkamer, omdat de logeerkamer wordt gebruikt door Kate, een
vriendin wier echtgenoot is overgestapt naar een andere vrouw.
Op het punt waarop het boek begint is Gabriella alleen nog maar geïnteresseerd
in het gay uitgaansleven in Manhattan. Bijna iedere avond van de week worden
Morgan en zij door Claudio en zijn vrienden meegenomen naar de homobars;
Gabriella lijkt betoverd door die wereld, door de façade van totaal bevrijde vrolijkheid
- de implicaties van het woord gay worden in dit boek met bijtende vasthoudendheid
nagetrokken - en raakt alleen maar licht van haar stuk als een van de vrienden haar
een keer mee naar beneden neemt voor een kijkje in de donkere ‘fucking room’ van
de disco.
Morgan is minder gelukkig met de nieuwe levensstijl die Gabriella zo
onverbiddelijk nastreeft. Zijn werk, zijn portemonnee en zijn gezondheid lijden
eronder, en hij vindt al dat uitgaan niet bij hen passen. Maar op Claudio, die de zorg
voor het amusement en de opvoeding van Gabriella overneemt, is hij wel gesteld Claudio vult inderdaad een ruimte in hun verhouding op.

Oesters
De viering van de vriendschap tussen de homo's en hetero's vindt zijn hoogtepunt
met Kerstmis. In een buitenhuis in Connecticut wordt een uitgebreid feest aangericht,
met Chinese koks, oesters, een gans, kastanjepuree en veel champagne. Men draagt
zorgvuldig bij elkaar gescharrelde, chique tweedehands avondkleding en geeft elkaar
met oneindige zorg uitgekozen, kleine, goedkope cadeaus. Bij het schaatsen op een
bevroren vijver, de volgende dag (de associaties met Thoreaus Walden Pond kunnen
niet toevallig zijn) breekt Morgan een enkel. Vanaf dat moment opereert Gabriella
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alleen. Ze heeft trouwens al een erotische relatie aangeknoopt met een van Claudio's
gay vrienden. Haar verliefdheid wordt aanvankelijk nauwelijks gehavend door zijn
openlijke verklaring dat er voor hem niet zo iets als liefde bestaat, maar dat de
vrouwelijke organen wel beter in elkaar zitten voor het seksuele verkeer.
Na Kerstmis vertrekt Claudio wijselijk uit het appartement van Gabriella en
Morgan, en Kate verhuist ook naar een heel ander deel van het land. De zich langzaam
ontwikkelende crisis tussen Morgan en Gabriella komt tot een uitbarsting in Mexico
City, waar ze een weekje doorbrengen voor ze zich bij Claudio, Kates vroegere
echtgenoot en diens nieuwe vriendin zullen voegen in Acapulco. In Mexico raakt
Gabriella in een toestand van langzaam doorwerkende paniek door een aardbeving,
waardoor er elders in het land vele doden vallen, hoewel hun eigen hotel recht
overeind blijft staan. Haar doodsangst ontlaadt zich in een roes van verliefdheid en
seksualiteit, ditmaal toevallig, maar decent, gecentreerd op Morgan. In hun vernieuwde
paradijselijke staat hebben de echtelieden geen oog meer voor de eenzame Claudio,
die zich in stille, waardige wanhoop overgeeft aan suïcidale waterski-stunts, en maar
net het leven behoudt.

Janet Hobhouse

Tact
Dancing in the Dark is een prachtige ambiguë titel voor deze bijtende schildering
van het nieuw getijde: de duisternis van de titel is vooral de nieuwe, schuldige
onwetendheid van het zogenaamd vrije leven, waarin geen verband meer lijkt te
bestaan tussen seksualiteit en procreatie, en waarin men niet meer verantwoordelijk
is voor wat in het Engels vroeger werd aangeduid als ‘the making of one's soul’, en
dus ook niet voor anderen. In de ogen van Hobhouse treft de heteroseksuele,
kinderloze echtparen meer blaam dan de in hun eigen nachtleven ronddansende
homo's: de laatsten hebben aanmerkelijk minder illusies en meer tact en eerlijkheid.
Als de toeristische duisternis van de Newyorkse bars omslaat in werkelijk gevaar zoals bij de aardbeving - vinden Gabriella en Morgan razendsnel uitkomst in een
zich terugtrekken op primitieve stellingen. Claudio wordt even ritueel en wreed
opgeofferd aan het heteroseksuele paar-idee als de bloedoffers van de Azteken aan
hun vruchtbaarheidsgoden - Morgan leest niet voor niets met een merkwaardig macho
genoegen voor over de praktijken van de oude bewoners van Mexico. Zoals bekend
lieten die ook de liefdesapostel D.H. Lawrence niet onberoerd.
Er zijn in dit boek een paar figuren die dienen als maatgevende en
commentariërende schaduwen: de verlaten, rouwende Kate, die na jarenlang getob
met kinderloosheid haar man ook nog is kwijtgeraakt maar zich zelf wel weer te
zamen raapt, en Liza, de oudere schilderes die Kates echtgenoot heeft overgenomen,
maar daar al snel spijt van heeft - tot Gabriella's verbijstering noemt ze de hele
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geschiedenis tenslotte ‘unjustifiable’. Het is ook Liza die Gabriella waarschuwt, en
haar aanmaant om haar leven, en vooral haar werk, ernstiger te nemen dan ze tot nu
toe heeft gedaan. Dancing in the Dark verdient even zorgvuldig gelezen te worden
als het geschreven is. Het proza van Hobhouse doet denken aan dat van Henry James,
slangachtig voortglijdend in patronen vol subtiele betekenis. Maar James plaatste
het kwaad meestal in het oude Europa, in de duistere wereld van door schone façades
opzettelijk verborgen corruptie, waartegen zijn Amerikaanse Adams en Eva's
ongewapend zijn. Bij Janet Hobhouse is de duisternis doorgedrongen tot in het hart
van het oude Indiaanse Manhattan zelf, en is kinderlijke naïveteit niet alleen tragisch
maar ook onvergeeflijk geworden. Ze is een ongemakkelijk schrijfster, van wie nog
veel valt te verwachten.
■
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Afstandsbediening
De deugdelijkheiddetector
Nico Scheepmaker

Willem Nijholt, als Philips II (foto Kippa)

Is de televisie een Leugendetector? Je denkt het vaak: ‘Dat liegt-ie!’ maar misschien
liegt ie ook wel eens terwijl je goedkeurend knikt: zo is het maar net. Natuurlijk is
de televisie een uitvergroter, en ook een verduikdelijker, je zet iemand in een lijst
zoals de kunstschilder met gekromde vingers een verrekijkertje van zijn hand maakt
en door de ‘loophole’ van zijn hand kijkend een voorwerp isoleert van zijn omgeving
waardoor hij het duidelijker ziet, maar ik vraag me af of je ook méér ziet dan er is.
Het is als met onduidelijke foto's in de krant, waarop vaag een tekst te lezen valt (op
een bord, op een winkelruit, op een spandoek), die je met het blote oog niet ontcijferen
kunt. Je pakt een vergrootglas (als je er aan ruikt, kun je de schroeilucht van veter
en celluloid na veertig jaar nog ruiken!), bekijkt de foto opnieuw, en nu zie je de
onduidelijkheid niet beter, maar alleen groter.
Is de televisie dan misschien wel een waarheiddectector?
Ik zou niet weten waarom voor de andere kant van de medaille niet hetzelfde zou
gelden als wat ik hiervoor over de leugendetector schreef. Maar hoewel ik dat niet
zou weten, heb ik toch het gevoel dat iemand op de televisie mij sneller om de tuin
kan leiden als hij liegt, dan als hij de waarheid zegt. Misschien omdat het hele leven
één grote maskerade is, met al zijn voorschriften, conventies, levensregels,
beleefdheden, frasen, sociale gedragingen, verboden en bedreigingen, waardoor we
ons van uur tot uur eraan gewend hebben dat we ons anders gedragen dan we, bij
voorbeeld, thuis of in de jungle zouden doen. Simpelste voorbeeld: de altijd weer
blij verraste constatering in interviews bij politici thuis dat hij of zij zowaar in
vrijetijdskleding door salon en tuin banjert!
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Of is de televisie misschien een deugdelijkheiddectector?
Die man deugt! denk ik soms, terwijl ik hem gadesla als hij op de televisie iets
vertelt. Die vrouw deugt! denk ik even soms, terwijl ik haar gadesla als zij op de
televisie iets vertelt. Als ik dat dan denk, moet u niet denken dat ik bedoel dat ik
denk dat de bewuste persoon niet alleen de idealen van het Leger des Heils in optima
forma belichaamt maar ook nog deel uitmaakt van het Leger des Heils, maar dat hij
(of zij natuurlijk, er zijn tenslotte ook Toscaanse meisjes, dat wordt nog wel eens
vergeten de laatste tijd), hoe zal ik dat nu eens zeggen zonder in platitudes of
sentimentaliteiten te vervallen, volkomen oprecht in het leven staat (zie je, daar ga
ik al!), met een onbewimpelde oprechtheid (o jé) op vragen en vraagstukken ingaat,
kortom: de indruk maakt dat hij op en top aardig is (het hoge woord is er uit). Dat-ie
deugt dus...
Ik had dat gevoel de laatste tijd bij twee personen. Of eigenlijk bij drie. Twee daarvan
ken ik alleen van gedag knikken als ik ze ergens zou tegenkomen, de derde kende
ik helemaal niet. De eerste was Joop Admiraal, de acteur, in een programma waarvan
ik helaas vergeten ben wie het gemaakt heeft (weet je wat, geen geluiwammes, ik
ga het even informeren: Leo Akkermans voor de KRO). Die jongen deugt, dacht ik,
al kijkend, hoewel hij natuurlijk allang een man is. Maar dat denk je dan niet, je
denkt: die jongen deugt. Niet dat hij nu zo deugde in de strikte zin van het woord,
maar meer, hoe zal ik dàt nu weer eens zeggen, in de intrinsieke betekenis van dat
woord. U begrijpt me wel, zoniet tant pis. De tweede was Willem Nijholt, vorige
week bij Sonja op Dinsdagavond, een betrekkelijk kort gesprekje maar, over Willem
van Oranje en de Hans van Zweeden-film van Louis van Gasteren, en opnieuw dacht
ik: wat een aardige jongen, die deugt van haver tot gort (alweer: in de intrinsieke
betekenis, dat zou u onthouden).
Wat mij daarbij te denken gaf was, dat ik dat gevoel zo sterk had bij uitgerekend
twee acteurs. Acteurs, tja, laten we eerlijk zijn, dat zijn toch mensen van wie je in
het algemeen aanneemt dat zij buiten het toneel in een ander kostuum gewoon
doorgaan met acteren, maar dat gevoel kreeg je niet bij deze twee acteurs in overigens
toch heel ongelijksoortige programma's: Joop Admiraal in een gefilmd televisieportret,
Willem Nijholt in een praatprogramma met publiek. Zou het kunnen zijn dat zij zo
gewend zijn aan camera's en toekijkend publiek, dat zij daardoor niet verkrampt meer
zijn, er niet meer voor in hun schulp kruipen, zich er van hebben losgezongen? Big
Brother kàn me wat.
Ik denk dat dat het is. Alleen verklaart dat niet mijn derde voorbeeld, een vrouw (dat
klopt ook wel, twee op een, de verhouding waarin mannen en vrouwen op de televisie
verschijnen), toevallig ook bij Sonja en in hetzelfde programma waarin Willem
Nijholt gast was. Haar naam is misschien gezegd, maar ben ik vergeten (geen
geluiwammes, ik bel even naar de VARA: nee, niet gezegd), zij was een van de zes
vrouwen die door een verkrachter met hond en mes waren overvallen, het was
toevallig een dubbele horror story (ze kwam in de nacht van het ziekenhuis thuis
waar een goede vriend op jeugdige leeftijd aan kanker was overleden), en zij vertelde
daarover op een zo sobere, rechtstreekse wijze, dat het niet alleen ontroerde, maar
ook dat ik dacht: die deugt. En tegelijkertijd (een prettige bijkomstigheid): die officier
van justitie, en die rechters die de aanrander wegens gebrek aan cellen vrij laten
rondlopen deugen voor geen cent. De aanrander trouwens ook niet, maar dat idee
hadden we daarvoor ook al.
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Conclusie: de televisie is misschien geen deugdelijkheiddectector tout court, maar
wel een prima hulpmiddel op sommige momenten.
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Kennis & vernuft
Anatomie van Salvadoraans martelen
Rob Sijmons

Foto van de onderzochte leraar, bij het artikel in ‘The Lancet’ van 28 januari

Ook walging over de barbarij van het martelen is aan inflatie onderhevig. Toch
bekruipt mij nog steeds een wee gevoel van opkomende misselijkheid als er weer
medische studies verschijnen over deze mensonterende verminklust. Het is nog steeds
niet voldoende dat de zichtbaar beschadigde slachtoffers beweren dat ze gemarteld
zijn: het moet wetenschappelijk bewezen worden. De verantwoordelijke regimes
bedenken immers de merkwaardigste smoezen om het letsel te verklaren.
Zelfverminking, bij voorbeeld.
Het medische vakblad The Lancet publiceert geregeld dergelijk onderzoek. Zo
herinner ik me een groep Denen die bewijstechnieken ontwikkelt wat betreft het
elektrisch martelen. Dat gaat dan vooral om (dier)proeven, en de weerslag is nog
min of meer ongeëmotioneerd te lezen. Maar wat de Lancet van 28 januari openbaar
maakte, kan niemand koud laten. ‘Klinisch bewijs van marteling,’ staat erboven,
‘onderzoek van een leraar uit El Salvador.’ Auteurs zijn de chirurge Elizabeth Gordon
(voorzitter van de Britse medische groep van Amnesty International) en prof. Arthur
Keith Mant (hoogleraar forensische geneeskunde).
Juist de klinische, afstandelijke toon van Gordon en Mant onthult perfect de
gruwelijkheid. Daarom laat ik hen verder aan het woord - zij het hier en daar wat
samengevat: ‘Op 19 oktober 1983 werd een medisch onderzoek uitgevoerd aan een
dertig jaar oude man, een leraar uit El Salvador, die beweerde dat hij achttien maanden
daarvoor gearresteerd en gemarteld was. (...) Hij was een gezonde, rechtshandige
man met een aantal littekens op gezicht, romp, armen, billen en beide dijen.’
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Na deze inleiding worden alle littekens beschreven. Op het gezicht van het linker
beneden ooglid tot aan de oorschelp. Op de borstkas: een stervormige beschadiging
rechts, een streep links kennelijk doorlopend naar ‘de linker bovenarm, eindigend
bij de grens van de triceps’. Verder vond men op beide polsen zwakke
‘overgepigmenteerde rechtlijnige sporen’. En op de rug: ‘Twee rechte littekens,
elkaar kruisend midden op de rug. De langste van de twee van de linkerokselholte
naar beneden, tot de rechterdeltaspier, waar het (litteken) naar voren boog en gezien
kon worden als de man van voren bekeken werd. Het kortere litteken had een verticaal
deel dat rechts van het midden van de rug begon, en schuin overstak in de richting
van de schedel, haaks het eerder genoemde litteken kruisend, en dan doorgaand naar
de rechterschouder.
‘Rechterdij: er was een groep littekens die uitwaaierden vanuit het adductorgebied
(plaats van de spieren die de zijdelingse beweging verzorgen - RS) en die zich in
drie delen voortzetten, verticaal naar beneden langs het been, diagonaal over de
achterkant van de dij, en buigend over de dij (zie illustratie). Er was een stervormig
litteken in de bilspleet, aan beide zijden, zich uitstrekkend tot vlak bij het anale
gebied.’
Nadat ook nog een litteken op de linkerdij beschreven is komen Gordon en Mant
tot hun Mening:
‘De overgepigmenteerde kwetsuren op de polsen zijn consistent met strak
vastbinden, en lijken van andere aard dan de overige littekens op zijn lichaam. De
verdeling van de littekens op zijn romp, rug en benen zijn onverenigbaar met (de
mogelijkheid van) zelfverminking bij een rechtshandig individu.’
De eigenschappen van de littekens vertonen overeenkomst met verbranding of
inbranden. ‘Het bovenste litteken op zijn romp lijkt een voortzetting van een
vergelijkbaar litteken op de linkerbovenarm. Dit zou consistent zijn met het over het
lichaam stromen van een bijtende vloeistof, terwijl het lijf in horizontale positie
was...’
‘De rechte littekens op zijn rug vormen het patroon van een kruis met een verbreed
stuk in het bovenste (litteken), wat in overeenstemming is met de vorming van een
plasje vloeistof. Dit is consistent met de vloeistofstroming terwijl het individu
voorovergebogen lag.’
‘Het litteken in de bilspleet vond zijn oorsprong diep in de spleet en wordt slechts
volledig gezien als de billen uit elkaar wijken. Het stervormige litteken is consistent
met een “kus”-letsel, volgende op het tegen elkaar drukken van de huid van de billen
bij het samentrekken van de spieren als reactie op pijn teweeggebracht door het
oorspronkelijke aanbrengen van een bijtende stof door een ander persoon.’
‘Het medische rapport en de klinische foto's werden voorgelegd aan een forensische
patholoog die tot dezelfde conclusies kwam.’
Nadat een ‘gevolgtrekking’ nog eens alles samenvat (polsen bijna afgebonden,
bijtende vloeistof aangebracht, geen zelf-verminking) volgt, alsof het allemaal nog
niet genoeg is, een ‘commentaar’:
‘Afgezien van verhalen over het toepassen van zuur, vertelde de man over andere
barbaarse ervaringen, waaronder afranselen, onderwater dompelen tot op het punt
van verdrinking, het met geweld door de aars inbrengen van voorwerpen, elektrische
martelingen, en het kidnappen en laten verdwijnen van zijn twee jaar oude zoontje.
Het doel van dit onderzoek was het vergaren van klinisch bewijs.’
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Homo homini lupus, volgens de Romeinen: de mens is een wolf voor zijn
medemens. Het lijkt wel een belediging voor de wolven.
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Gerrit Komrij
tekening Joost Veerkamp 69

Tering Stein
The continuing story
‘Walgelijk!’ had Pamela bovendien nog geroepen toen de drie deurwaarders in het
programma van de Konsumentenman hun lied hadden aangeheven.
Kootjes droom lag in duigen. Eerst hadden ze het item van het verminkte kind
voor haar neus weggekaapt en nu ontnamen ze haar de primeur van het gezongen
konsumentenleed. In nog geen kwartier was het licht van haar carrière gedoofd. Haar
flitsende ontsluiting van de markt, haar strategische binnentreden in het mensenhart
- alles, alles was haar ontnomen. En tot overmaat van ramp had Pamela geroepen
dat ze het walgelijk vond. Vermurwde het Lied dan niet iedereen? Bestonden er toch
nog mensen met een pantser voor gezang? Ze kon het zich niet voorstellen. De
gedachte dat er zelfs met haar uitgangspunten iets mis kon zijn had haar ogen met
tranen gevuld.
Een beetje zwemmerig zag Kootje de drie deurwaardershoofden naar rechts
bewegen. Er kwam een unisono doebie-doebie-doe uit, de adamsappels klokten op
en neer, en vervolgens bewogen de drie deurwaardershoofden scharnierend om hun
lange halzen, tegelijkertijd naar links. Kootje werd er duizelig van. Het was of niet
het drietal, maar het scherm heen en weer deinde. Ze zag hun monden open en dicht
gaan, open en dicht, alle drie op precies hetzelfde tijdstip - tegen zoveel harmonie
kon ze niet op. Ze nam de bovenste luier van de stapel die tussen haar en Pamela
inlag en verborg er haar gezicht in.
‘Vind je het echt zo walgelijk?’ snikte ze.
‘Hoor je dan niet hoe vals ze zingen?’ antwoordde Pamela. En resoluut voegde ze
er nog eens aan toe: ‘Walgelijk.’
Kootje keek op uit haar luier en tuurde onderzoekend naar haar buurvrouw op de
bank. Niet het zingen zelf, het Lied an sich, had ze dus walgelijk gevonden, maar de
manier waaróp het werd gedaan. Er was niets mis geweest met haar uitgangspunten.
Goddank. Zij was verloren, maar de Zang was gered.
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Verloren? Hoorde een inventieve, jonge vrouw als zij dat woord te kennen? De
opmerking van Pamela had meteen een nieuwe vonk in haar ontstoken. Hier werd
geleden door een moeder van twaalf kinderen. Of van dertien, veertien - daar wilde
ze af zijn. Hier werd, hoe dan ook, een gevoelig moederoor grofbejegend. Een
alleenstaande vrouw kreeg na een dag van zwoegen en draven, in het enige programma
dat haar tot een troost zou kunnen zijn valse noten voorgeschoteld. Wangezang, dat
was de beloning voor zo'n maatschappelijk hoge taak.
Een nieuwe formulering drong zich op voor een klachtenbrief naar de
Konsumentenman. Moeders van grote gezinnen die onder gebrul gebukt moesten
gaan. Terwijl ze recht hadden op bel canto. Kootje zag zichzelf weer helemaal in
beeld. Er was nog een rol voor haar weggelegd - feilloos voelde ze dat aan. De
Konsumentenman zou vast liever een programma maken met een zwangere zangeres
die zuiver klonk en een moeder van veertien kinderen - vijftien, zestien misschien met een gevoelig gehoor dan met drie dorre deurwaarders die krasten. Dat laatste
was nu echt een zwaktebod. Mannen hóórden zich niet eens met verschijnselen bezig
te houden die uit de toon vielen en waar geen zwangerschap aan te pas kwam. Ze
dienden hun beperkingen te kennen. Nee, het stond voor Kootje vast: haar entrée op
de televisie zou ze samen met Pamela maken. De ambiance van kinderen zou fijntjes
op de achtergrond blijven meespelen en haar gezang zou de noodzakelijkheid van
de bewijsvoering bezitten. Het was, alles welbeschouwd, niet meer dan een verfijning
van haar oude plan.
De vraag of Pamela wel met haar mee wilde doen kwam niet eens bij haar op.
Kootje was eraan gewend gratis te winkelen en bij de buren een kind te lenen, dus
zou ze ook Pamela gewoon meenemen. Er heerste tegenwoordig zo'n geweldige
solidariteit onder vrouwen. Wie zich als vrouw tegen een vrouw verzette - die moest
wel van bijzonder rare komaf zijn. Kootje dacht zelfs al aan iets van een duo - met
haarzelf in de leidende rol natuurlijk. En aan een achtergrondkoortje van Pamela's
kleuters, alle zeventien of hoeveel het er ook mochten zijn.
Ze werd afgeleid van haar mooie gedachten. Er was tumult op de televisie. Ze zag
een gemaskerde man die een pistool tegen de slaap van de nu wel héél schaapachtig
kijkende Konsumentenman drukte.
(wordt vervolgd)
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Hugh Jans
Avontuurlijke kippen 2
Ik kom nog een keer terug op de wat andere dan gewoonlijke kippen,
omdat er nog meer leuks te doen is met dit relatief voordelige
gevogeltevlees. En daar moeten we gebruik van maken.
Het recept van kip met geitekaassaus kwam uit België overwaaien,
maar het werd zo summier behandeld naar mijn smaak, dat ik het
eens uitgekiend en bewerkt heb.
De kaas komt hier op deze manier in de saus beter tot zijn recht en
door de wijze waarop in dit recept de kip bereid wordt, vormen saus
en kip een beter en evenwichtiger geheel. In een alom bekende
supermarkt vond ik een redelijk geprijsde heerlijke Franse geitekaas
La Hippe de France uit het departement Indre-et-Loire, in het
midwesten, in de buurt van Tours, die in rolletjes van 1 ons verkocht
wordt. De kruiderij die ik voor de kip gebruikte, kan natuurlijk naar
eigen smaak anders gekozen worden, maar ik gebruik graag, als er
geen verse kruiden zijn en ik aangewezen ben op gedroogde, die van
Spice Islands. Die vind ik het geurigst en smakelijkst.

Kip met champignons & amandelen
1 braadkip van 1 kg
1 theel. gehakt selderiegroen
paprikapoeder
zout & peper
bloem
3 eetl. geklaarde boter
2¼ ons grotchampignons, in plakken
2 eetl. amandelschilfers
1 kop béchamelsaus
½ kop rosé wijn

Verdeel de kip in 8 stukken en wrijf ze in met het selderiegroen. Bestrooi ze met
paprikapoeder, zout en peper. Bestuif ze met bloem en bak ze mooi bruin in een
braadpan met 2 eetlepels van de geklaarde heet gemaakte boter, alles op matig hoog
vuur. Doe de stukken kip dan over op een warme schaal. Voeg de resterende eetlepel
geklaarde boter aan de pan toe en sauteer hierin de champignons en amandelen tot
de laatste licht gebruind zijn. Verlaag het vuur tot matig laag en roer de béchamel
erbij en dan de rosé. Doe de stukken kip er weer bij, lepel wat van de saus erover,
sluit de pan en sudder 25 minuten of tot de kip gaar is.
Geef er gekookte rijst en een frisse sla bij.
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Kippeborst met kruidensaus
2 hele kippeborsten van 3½ ons elk
bloem
zout & peper
6 eetl. geklaarde boter
2 koppen geraspte wortel
½ kop fijngesneden ui
1 dessertl. gehakte peterselie
1 dessertl. gesnipperd bieslook
1 dessertl. gehakte verse of ½ theel. gedroogde basilicum
4 eetl. cognac
2 eetl. boter
2 eetl. bloem
2 koppen kippebouillon
½ theel. cayennepeper
2 eetl. witte wijnazijn
1 kop slagroom of créme fraîche

Halveer de kippeborsten overlangs. Meng bloem en flink wat zout en peper in een
plastic zak en schud hierin de kippeborsten een voor een om, zodat ze mooi egaal
met de gekruide bloem bekleed zijn. Schud teveel aan bloem eraf.
Maak 4 eetlepels van de geklaarde boter heet in een grote sauteuse of braadpan
op matig hoog vuur. Bruin hierin snel de stukken kip en schik ze naast elkaar in een
vuurvaste schotel.
Fruit wortel, ui, peterselie, bieslook en basilicum 2 minuten, al roerend, in de
sauteuse in de rest van de geklaarde boter op middelgroot vuur en schep dit geurig
mengsel over in de vuurvaste schotel. Warm de cognac, begiet het groensel ermee
en steek het in brand. Schud de schotel wat op tot de vlammen gedoofd zijn.
Smelt de 2 eetlepels boter in een koekepan op matig laag vuur. Roer de bloem erdoor
glad en fruit deze roux, al roerend, 3 minuten. Haal de pan van het vuur en voeg de
bouillon in een straaltje toe, al kloppend met een garde, tot een gladde saus. Breng
het kloppend op smaak met cayenne, azijn, zout en peper en giet het over de inhoud
van de vuurvaste schotel. Dek het af met folie en bak 40 minuten in de oven op 300°
F, 149° C. Doe de kip dan over op een warme schaal en hou het bedekt warm. Roer
de room bij wat er in de schotel overgebleven is en sudder de saus tot die licht
gebonden is. Nappeer de kip ermee. Geef er beboterde noedels bij.

Kippebouten met geitekaassaus
5 kippebouten (elk van drumstick en dij)
salad herbs (Spice Islands)
poultry seasoning (gevogelte/kipkruiden, Spice Islands)
peper & zout
knoflookolie
boter
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voor saus:
4 kleine uien, klein gesneden
knoflookolie + 2 eetl. boter
2 tenen knoflook u.d.kn.
2 ruime eetl. bloem
lichte bouillon
¾-1 rol Franse geitekaas (La Hippe de France)
zout, peper & nootmuskaat

Snij de kippebouten bij het gewricht doormidden, zodat er 5 drumsticks en 5 dijen
zijn. Bedenk maar dat er bij de eters altijd wel een of twee zijn die wel drie stukken
aan kunnen, anders is zo'n boutje de volgende dag ontbeend voor de boterham best
lekker. Kruid de stukken met salad herbs, poultry seasoning, peper en niet teveel
zout. Braad ze ½ uur in een sauteuse of braadpan in wat hete knoflookolie met 4
plakjes boter, op middelgroot vuur. Keer de stukken na 15 minuten en hou het deksel
gedurende het braden schuin op de pan.
Fruit intussen voor de saus de gesneden uien in wat knoflookolie met boter, af en
toe roerend, in een sauspan tot ze transparant zijn en voeg halverwege de knoflookpulp
toe. Roer de bloem erbij glad tot een blanke roux en roer er dan geleidelijk zoveel
bouillon bij tot een licht gebonden saus verkregen is. Voeg dan telkens wat van de
geitekaas toe en prak het met de rug van een vork telkens door de saus tot de kaas
gesmolten is, alles op matig vuur. Proef en maak de saus op smaak af met zout, peper
en noot. Schik de gebraden bouten op een warme schaal en nappeer ze met de
kaassaus. Geef er, om het Bels te houden wat gouden frieten en gesmoorde lof bij.
■
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[Nummer 3 - 24 maart 1984]
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Vlaams Tijdschrift
Raster

Het Wereldtijdschrift, uitvinding van de heer Boorman (‘Ik ben op conferentie in
Rijssel’), die op zijn beurt weer uitvinding is van de heer Willem Elsschot, zal nooit
ter ziele gaan. Andere tijdschriften verschijnen en verdwijnen, maar niet het
Wereldtijdschrift. En nu is er een nieuw tijdschrift in Vlaanderen verschenen, de
opvolger van het NIEUW VLAAMS TIJDSCHRIFT, dat de naam NWT draagt,
NIEUW WERELDTIJDSCHRIFT. Het is me nogal een uitdaging om tegen het
periodiek van Boorman op te boksen. In het eerste nummer van het NIEUW
WERELDTIJDSCHRIFT hebben de hoofdredacteur Herman de Coninck (dit is het
eerste literaire tijdschrift met een hoofdredacteur) en de redacteuren Paul de
Wispelaere en Piet Piryns ervan afgezien een redactioneel commentaar of
beginselverklaring te schrijven. De tijden dat een literair tijdschrift op de eerste
pagina's luid zijn mond opendeed om iedereen duidelijk te maken waarom het geboren
was en hoe het dacht op te groeien liggen steeds verder achter ons. Het NIEUW
WERELDTIJDSCHRIFT begint uitzonderlijk pardoes: omslag met de leeuwenkop
van Hugo Claus; colofon; inhoud; en op pagina vier staat meteen het verhaal van
Claus. Geen onzin, moeten ze op de redactie gedacht hebben. De wervingsbrochure
van het NIEUW WERELDTIJDSCHRIFT zegt: ‘Na de 774 pagina's van Het verdriet
van België probeert Hugo Claus eens uit hoeveel hij kan stoppen in 14 velletjes: zijn
eerste verhaal sinds “Natuurgetrouwer” uit 1969.’ Het verhaal heet I don't care en
het is prachtig. Een gescheiden man gaat, in de periode van rouw om zijn gestorven
ex-vrouw, de straat op en ziet hoe een stier-ter-slachtbank een meisje doodtrapt en
vervolgens zelf doodgeslagen wordt. Later komt een andere stier het woonhuis van
de man binnen, ze praten samen wat, en dan gaat de andere stier de straat weer op
om geslacht te worden. Een vreemd gegeven misschien, maar door de hand van Claus
zo bestuurd dat het een zeldzame ontroering en vanzelfsprekendheid krijgt. Laat
niemand dus aan Hubert Lampo denken. Voor vegetariërs en alle andere mensen.
Het is de bedoeling van het NIEUW WERELDTIJDSCHRIFT dat elk nummer (het
zal zesmaal per jaar verschijnen) een lang Nederlands verhaal en een korter
buitenlands (dit keer van Milan Kundera), of andersom, zal brengen. Het tweede

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

nummer zal een nieuw verhaal van Jeroen Brouwers, ‘Winterlicht’, bevatten. Het
NIEUW WERELDTIJDSCHRIFT heeft ook een aantal vaste kronieken. Ethel Portnoy
schrijft over televisie. Dit keer legt zij onontkoombaar vast hoe de bekroonde Franse
documentaire ‘Faits divers’, vorig jaar door de VPRO uitgezonden, ondanks het
documentair-achtige karakter een boodschap uitdraagt die de maker van de
documentaire zelf ontgaan is. Het handelt om de wederwaardigheden van een
politiebureau in het vijfde arrondissement te Parijs. Wat is de onbedoelde boodschap?
‘Dat er geen plaats is, in wat we de grote stad noemen, voor weerloze schepselen die
alleen maar talent hebben voor liefde.’ Jos de Man bekijkt in elk nummer hoe de
Westeuropese televisie met de bejaarden omspringt. Wim Verstappen legt heel aardig
uit waarom filmcritici niets snappen van film, aan de hand van de vaste filmpagina
die Jan Blokker jaren geleden maakte. Verstappen werd eens door B.J. Bertina
gevraagd hoe Jan Blokker in godsnaam al die dingen over film wist. Verstappen
antwoordde dat Jan Blokker eens in de week opbelde en dat ze dan een praatje
maakten. Verbouwereerd leunde Bertina weer achterover: ‘Hij belt ze af en toe op.
Zó doet hij dat!’ Cyrille Offermans bespreekt elk nummer een boek. Hij heeft zijn
oog deze keer laten vallen op Umberto Eco's De naam van de roos.
Piet Piryns heeft een column over taal, en die is zo Vlaams dat je het bijna niet
kunt lezen. In een land waar taaloorlog heerst, is dat zo iets als in de voorste linies
liggen. Paul de Wispelaere schrijft een literair journaal en is deze keer heel boos over
het tijdschrift Eos dat geruststellende schouderklopjes uitdeelt over de ons bedreigende
techniek. Leugenachtig, noemt De Wispelaere het verband dat gesuggereerd wordt
tussen cultuur en techniek. Dit journaal is een soort vervolg op Paul-tegen-paul.
Naast al deze vaste onderdelen staan er essays in het NIEUW
WERELDTIJDSCHRIFT. Van Hans Magnus Enzensberger een vertaald essay over
de Bild-Zeitung, een Bondsrepublikeins fenomeen, waarbij vergeleken onze Story
en Privé kleuterblaadjes zijn. Een schitterend stuk van Enzensberger: ‘Bild wordt
gelezen omdat - en niet alhoewel - het nergens over gaat. Bild wordt verslonden, niet
alhoewel, maar omdat het dreigt, kletst, beangstigt, vuilbekt, liegt, wartaal spreekt,
vernietigt. Het feit dat Bild principieel niet te dateren is, dat het permanent in herhaling
vervalt, werkt niet vervelend, maar kalmerend.’ Verder een in terview met de
Belgische Jacques Lang. Waarom heeft België zo weinig kunstenaars van betekenis?
Immers omdat de regering ze in niets tegemoet komt? De minister: ‘We trachten ze
wel onrechtstreeks te helpen door ze een job te bezorgen, in bibliotheken of
academies.’ Het tijdschrift behandelt ook de teloorgang van het talent van Kamagurka,
die het achterlijke neefje van Sjef van Oekel wordt genoemd. Er staan acht mooie
gedichten in van Luuk Gruwez (‘Bezoek de hoeren van de rue Saint-Denis....’ is het
allermooist) en één allerverschrikkelijkst gedicht van Freddy de Vree (wat betekent
in godsnaam ‘... in je leeg rabarberen broekje/met de glimwormen gleuf...’???), bij
een portfolio van Robert Knight waar ik ook niet erg enthousiast over kan zijn. De
vormgeving van het NIEUW WERELDTIJDSCHRIFT van Charlotte Fischer en
Rikkes Vos is niet anders te betitelen dan als functioneel én chique. Daarmee is het
tijdschrift meteen een meneer: aanwezig en pront. Dat is ook een beetje het minder
leuke eraan. Hoeveel ruimte is er voor experiment, voor écht nieuw geluid? Alles
wat in dit nummer staat is gevestigd en ver boven de dertig. Hoeveel wordt er gedurfd?
Daar staat tegenover dat de toon van de auteurs in het NIEUW WERELD
TIJDSCHRIFT plezierig is: er valt vaak en veel te denken en te lachen.
(Beeldhouwersstraat 12. 2000 Antwerpen, abonnement f 50, -. losse nummers f 9,50)
DM
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Uitverkoren
Nathan Sid door Adriaan van Dis (Meulenhoff). Herinneringen uit het gezin Sid
waarin Nathan zich staande moet houden ondanks zijn allergiën. Met tekeningen van
Charlotte Mutsaers. (Zie pag. 39)
Montaillou door Emanuel le Roy Ladurie (Bert Bakker). Nederlandse vertaling van
een studie over het alledaagse leven in een middeleeuws Zuid-Frans dorp.
De geknechte geest door Czeslaw Milosz (De Arbeiderspers, Synopsis). Essays over
poëzie en denken in Polen en Amerika.

Elliott Banfield

Het meer der herinnering door Rudy Kousbroek (Meulenhoff) Essays over het
monster van Loch Ness, de herinnering.
De gratie Gods door Bernard Malamud (Meulenhoff) De vertaling van ‘Gods' Grace’
die samenvalt met de verschijning van Malamuds eigen keuze uit zijn verhalen. (Zie
pag. 44)
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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That's the way it's done
De lading van Rudy Kousbroek
Het meer der herinnering Anathema's 5 door Rudy Kousbroek Uitgever:
Meulenhoff, 174 p., f24,50
Carel Peeters
Gerrit Komrij schrijft in De paleizen van het geheugen: ‘Alleen geladen dingen geven
een lading af, en hun lading tovert het moment te voorschijn waarop ze geladen
werden. Dat moment bepaalt hun magie.’ Het is een zin met een rijke inhoud, want
niet alleen gaat hij over herinneringen aan gebeurtenissen en voorwerpen, de
algemeenheid ervan maakt hem toepasbaar op dingen en gebeurtenissen die zich in
het heden afspelen.
Een nieuw boek van Rudy Kousbroek betekent altijd dat men enkele uren onder de
pannen is op een manier die men vaker niet dan wel meemaakt: tijdens het lezen van
Kousbroeks essays gaat iets van zijn geladenheid over op de lezer. Sluimerende
gedachten worden wakker, halve ideeën worden uitgedaagd volledig te voorschijn
te komen en onafgemaakte redeneringen krijgen er ineens genoeg van er zo onvolledig
bij te zitten. Er is geen schrijver in Nederland die zozeer als katalysator werkt. Alles
wat hij schrijft heeft op de achtergrond dat ‘moment’ waardoor zijn essays geladen
worden.
Vergeten en herinneren, de belangrijkste thema's van Het meer der herinnering,
zijn onderwerpen waarover men kan neuzelen en melancholiseren, maar in de essays
van Kousbroek zijn het enigszins gevaarlijke verschijnselen die de eigenschap hebben
dat ze iemands existentie kunnen bepalen. Kousbroek noemt het vergeten ‘de meest
beoefende van alle menselijke activiteiten’. Het is de constatering van een feit dat
daarmee niet is afgedaan. Waarom is de herinnering een ‘meer’? Bovenal vanwege
het feit dat er zoveel tranen bij vloeien: bij treurige herinneringen, bij prettige
herinneringen, omdat herinneringen zich niet laten dwingen en opkomen wanneer
het ze goed dunkt, omdat ze vertekend optreden, omdat men zich slechts flarden
herinnert of zelfs helemaal niks, terwijl men weet dat er iets moet zijn. Dit alles
veroorzaakt een ‘pool of tears’ waarin een herinnering als een monster van Loch
Ness zijn gang kan gaan. Daarnaast heeft dit meer een betekenis waar zelfs een
verstokte anti-Freudiaan niet aan voorbij kan gaan: wie op goede voet staat met
herinneringen bevindt zich emotioneel in het stadium waarin hij nog niet geboren
was, in het schuldeloos vruchtwater. Ze omvatten hem en hij valt ermee samen.
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Rudy Kousbroek, foto Chris van Houts

In bijna elk deel Anathema's staat een essay waarin Kousbroek iets uitvindt dat
met zijn wezenlijkste preoccupaties samenhangt, men denke aan ‘De uitvinding van
de sexualiteit’ of The Rudy McKousbroek Newsletter (een parodie op Marshall
McLuhan). In Het meer der herinnering heeft hij het over een merkwaardige
tentoonstelling die ‘destijds’ werd gehouden in het Amnesia Institute van de
Universiteit van Lethe River, New Jersey over het vergeten. De catalogus omvat
2000 bladzijden met onderwerpen als haast, schrik, de smaak van voedsel, dromen,
nooit verstuurde brieven, de eerste schooldag, stemmingen, geluiden, verloren gegane
brieven, schilderijen, verdwenen gebouwen, geuren, bekentenissen van ontrouw,
patronen in het behang, een verkouden kus, kinderstemmen, tranen, een melodie.
Het gebouw van het Amnesia Institute werd ontworpen door de Japanse architect
Kembo Shitsunen, een naam waarin jammer genoeg het woordt ‘shit’ zit, want het
ontwerp blijkt mij dat niet: een reusachtige zelfdragende koepel waar de rivier dwars
doorheen stroomt. De voorstelling van de rivier die als het ware tussen twee
hersenhelften stroomt is te mooi: je ziet voor je hoe je herinneringen die je niet meer
wilt hebben in de Lethe loost, terwijl je andere herinneringen in de rivier zou kunnen
wassen, zoals huismoeders dat doen in mooie verre landen. Een vage herinnering,
een beetje smoezelig, wordt eens flink geschrobt en beklopt en daarna op een rots te
drogen gelegd. Daarna binnengehaald.

Onheilspellend
Kousbroek vertelt het verhaal, ontleend aan de catalogus, van een man wiens probleem
was dat hij niet kon vergeten. Het staat er heel gewoon, en Kousbroek bespreekt zijn
bijzondere gave heel afstandelijk en technisch, maar het onheilspellende aspect,
iemand die niet kan vergeten, alles moet onthouden, wordt toch gebagatelliseerd.
Dat is niet zo verbazingwekkend: voor vergeten heeft Kousbroek een beetje
minachting, dat doe je eigenlijk niet. Kousbroek zul je niet gauw horen over de
zegeningen van het vergeten, over het schitterende niets of over de dynamiek van
het vergeten: waar iets niet is is alle ruimte voor iets anders.
In het stuk over Stendhal brengt Kousbroek de jezuïet ter sprake die de jonge
Henry Beyle met een mee-
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dogenloos schrikbewind door de lagere school leeft gesleurd. Deze Abbé Raillane
leeft veertig jaar later nog voort in Stendhals geest, hij spreekt er nog met diepe
afschuw over. Iets dergelijks moet Kousbroek zelf hebben met zijn
internaatsherinneringen. Het verbaast me daarom dat hij geen vergeetmachine heeft
uitgevonden. Een eerste suggestie in de richting van zo'n machine kan men vinden
in Alice in Wonderland (waar anders), in het hoofdstuk ‘Wool and water’ waarin
Alice even sentimenteel is geworden en loopt te jammeren dat ze zo eenzaam is en
zo erg aan thuis moet denken. De koningin begint het te vervelen: ‘Consider what a
great girl you are. Consider what a long way you've come today. Consider what
o'clock it is. Consider anything.’ De methode is duidelijk, maar Alice vraagt het nog
voor alle zekerheid: kun je het huilen voorkomen door aan iets anders te denken?
‘That's the way it's done,’ zegt de koningin, als een timmerman die aan de
timmermansleerling een foefje uitlegt waar hij zijn hele leven plezier van zal hebben.
Kousbroek is geen simpel memoralist die zijn herinneringen uit zijn pen laat
vloeien. Zijn herinneringen gaan altijd gepaard met een speciale, geladen emotie. In
Het meer der herinnering staat het stuk dat menigeen zich zal herinneren met zijn
oorspronkelijke titel ‘Het lieve, lieve varken’ en dat nu ‘Morgen spelen wij verder’
heet. Het gaat over een foto in de International Herald Tribune waarop een mevrouw
een tijdschrift zit te lezen met naast haar een varken, als huisdier. Dat herinnert
Kousbroek aan Jan, het wilde zwijn (‘zo tam als een spaniël’) dat zij thuis in Indië
hadden: ‘Jan was altijd brandschoon en rook lekker. De geluiden die hij maakte
zouden de meest verstokte dierenhater hebben vertederd. Een aanhankelijker dier
wordt in de schepping niet gevonden. 's Morgens dribbelde hij met mijn vader mee
de aanplant in, net als de honden, die hij vermoedelijk in intelligentie overtrof.’ Deze
persoonlijke herinnering is aanleiding tot een beschouwing over dit soort dieren, die
het nooit tot huisdieren hebben gebracht en tot een lofzang op het varken in het
algemeen: ‘Welke dieptepsycholoog schrijft eens een verhandeling over de geheime
liefde voor het varken? Het is het meest ontroerende dier dat er bestaat. De snuit.
De oogharen. De oren, als de luchtkokers van een schip. De zedige voetjes. De
altijd-vrolijke glimlach. De ogen van Evelyn Waugh. De buik, bijna te intiem om
over te spreken. Dat geldt trouwens voor de hele anatomie van het dier: een zekere
schroom heeft mij altijd weerhouden erover te schrijven, als betrof het een
slaapkamergeheim. Die roze huid, die kleine blonde haartjes. En niets dat mij zo in
verwarring brengt als het geluid van een varken, warm en diep als de lage noten op
een saxofoon.’

Luchtfoto
Dit stuk bevat herinneringen die reliëf krijgen door wat Kousbroek er in zijn
algemeenheid over varkens en huisdieren omheen vertelt. Dit is een techniek die op
zichzelf onderwerp van een aantal essays is. Door wat hij er omheen vertelt krijgt
het onderwerp iets objectiefs, zonder dat het ‘moment’ waar Komrij het over heeft
verloren gaat. Het is de kunstgreep die Kousbroek essentiëel vindt voor kunst: het
‘moment’ is de ervaring en ‘kunst kan worden beschouwd als voor communicatie
geschikt gemaakte ervaring, als een vervorming nodig om iets toegankelijk te maken
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voor het gevoel, zoals een microscopisch preparaat moet worden gekleurd om
interpreteerbaar te zijn, zoals een luchtfoto door filters moet worden bekeken om
gecamoufleerde gebouwen te herkennen.’ De ‘vervorming’ in kunst in het algemeen
is het essayistische element in Kousbroeks persoonlijke herinneringen. Door van
‘ervaring’ als basis voor kunst te spreken brengt Kousbroek een begrip in de literatuur
dat lange tijd ondergesneeuwd is geweest: sinds T.S. Eliot is de ‘ervaring’ voor veel
dichters en schrijvers van weinig betekenis geweest. De geestelijke traditie, dat was
de aanleiding tot poëzie en proza, of desnoods de ‘tijdgeest’. ‘Unstable air’ noemde
John Dewey dit in zijn boek Art as Experience (1934).
Een belangrijk thema in de drie afdelingen over het herinneren is de verwarring
die ontstaat als men dingen of plaatsen terugziet die men zich eigenlijk niet herinnert.
De route die de kleine Kousbroek vanaf het Centraal Station aflegde naar het
Amsterdams Lyceum had hij nooit erg in zich opgenomen, tot hij hetzelfde traject
jaren later weer eens aflegde en wanhopig aan het zoeken was naar degene die hij
was die toen in de tram zat en wilde zien wat hij toen gezien zag. Deze behoefte aan
een totale verplaatsing van zichzelf in het verleden kwam ook al ter sprake in Een
kuil om snikkend in te vallen. In Het meer der herinnering krijgt het een extra accent,
alsof Kousbroek zich het verschijnsel nu pas goed bewust wordt en op het spoor is
gekomen van een verraderlijke eigenschap van het leven: dat men leeft en onbewust
bezig is zichzelf ongelukkig te maken door niet te zien wat men moet zien om later
geen spijt te krijgen. Ingrijpende gebeurtenissen herinnert men zich wel, maar het
gewone en alledaagse niet, terwijl juist die later zo belangrijk worden. Het moet met
het herkennen van dit verschijnsel samenhangen dat Kousbroek in het heden zo alert
en met zijn ogen niet in zijn zak om zich heenkijkt, alsof hij wil bewijzen dat het
verschijnsel zijn uitzonderingen heeft.
De afdelingen literatuur hebben indirect met het herinneren te maken, maar
handelen toch voornamelijk over de liefde, en dan in zijn meest extreme vormen: de
soort liefde waarbij men zich afvraagt of het een heerlijke of een vreselijke ziekte
is. Hoe algemeen of ‘objectief’ Kousbroek ook schrijft over de liefde tussen Victor
Hugo en Juliette Drouet (vijftig jaar en achttienduizend brieven), zulke essay's zijn
geladen. Zo ook het stuk over de roman Tropique du Valium van Patricia Finaly, een
boek over een vrouw wier liefde voor een man zo hevig is dat men wel zal zeggen
dat het ziekelijk is, zegt Kousbroek. Maar hij vindt het verhaal heel begrijpelijk, hij
weet dat zulke commentaren van buitenstaanders in het geheel niet tellen: ‘Het boek
is ook te zien als een symbolische manier om uit te drukken dat liefdesverdriet een
kwaal is waar niets tegen helpt.’

Soort liefde
In het essay over Stendhal komt deze heerlijke ziekte ook aan de orde. Stendhal leed
daaraan en hij heeft zelfs een boek (De L'Amour) geschreven om de ziekte in de hand
te houden. Kousbroeks sympathie voor Stendhal steekt hij niet onder stoelen of
banken, maar die blijkt nog het meest door de manier waarop hij schrijft over de
plaatsen waar Stendhal heeft gewoond en zijn behoefte om de leegte die hij er aantreft
te stofferen met wat hij over het leven van Stendhal weet: weer dat verlangen zich
totaal te willen verplaatsen. Het soort liefde waar Stendhal voor staat wordt door
Kousbroek in twee alinea's samengevat: ‘Het ontroerende van Stendhal is juist dat
hij geen Don Juan was: de eigenschap die hem karakteriseert is dat hij altijd hopeloos
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verliefd werd en dat is een Don Juan juist nooit. Wat zo iemand kenmerkt is de drie
F's, zoals de Amerikanen het zo kernachtig uitdrukken (“find, fuck, forget”); Stendhal
was daarentegen iemand die echt van vrouwen hield: het is makkelijk om daar cynisch
over te doen maar het bestaat werkelijk. Een ander karakteristiek verschil is dat een
Don Juan aan de haal gaat wanneer een vrouw hem benadert en op ondubbelzinnige
wijze recht op het doel afgaat. Dat is Stendhal overkomen; de vrouw die dat deed
was Clementine Curial; Stendhal viel meteen zielsgelukkig in haar armen. Van haar
is een prachtig borstbeeld bewaard gebleven.’
Dat Kousbroek in het stuk over Patricia Finaly schrijft dat liefdesverdriet een
kwaal is waar niets tegen helpt, herinnert men zich bij de lectuur over heel iemand
anders, de Portugese schrijver Dalton Trevisan. Waarom? Omdat daarin de
‘ingenieursfilosofie’ ter sprake komt, een filosofie die Kousbroek in verband met de
wereld die Trevisan oproept ‘de enige’ noemt. Die wereld van Trevisan is een
uitgesproken pessimistische, hij hangt aan elkaar van ‘verwijten, onbegrip en
misverstand’. Een paar van zijn verhalen zijn genoeg om in te zien ‘dat iedere
afwezigheid van wanhoop, gebaseerd moet zijn op bedrog, leugen en domheid’. Deze
karakteristiek van het leven maakt het leven tot net zo'n kwaal als liefdesverdriet,
even hardnekkig, even absolutistisch en onontkoombaar: ‘If something can go wrong,
it will.’ Wat is de remedie tegen deze hopeloze toestand? De ingenieursfilosofie, de
instelling om dingen te maken die voorkomen dat dingen ‘wrong’ gaan: ‘Het is in
feite de grote schaal waarop in onze tijd ingewikkelde apparaten en machines zijn
ontworpen, die dit opmerkelijke filosofische inzicht heeft opgeleverd; de enige, ware
filosofie.’ Maar naast deze praktisch ingestelde filosofie is er nog iets anders: de
literatuur: dat is het ‘enige domein’ waarin het verschrikkelijke dat niet mag gebeuren
‘tegen kan worden gehouden, máár het is een beveiliging die de werkelijkheid mist.’
Deze ingenieursfilosofie bepaalt de toon en techniek van de essays in Het meer
der herinnering: het zijn verslagen van proefondervindelijk onderzoek in de
werkelijkheid. Een gevaarlijk werkje, temeer daar deze onderzoeker en het
onderzochte zo geladen zijn.
■

ALFRED HITCHCOCK
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Schrijvers op wolken
Ter gelegenheid van de Boekenweek 1984 maakte De Bijenkorf een boekje
waarin elf critici en auteurs een lijst samenstelden van de honderd boeken
uit alle tijden die een plaats op zo'n exclusieve lijst verdienen. Uit deze
elf lijsten werd één gemeenschappelijke lijst gemaakt. Het boekje, ‘De
literaire top 100 “allertijden”’ is voor f1, - te koop. Battus stelde, hoe kan
het anders, nog weer een lijst samen.

Battus
God was een tikje jaloers. Hij was de schepper. En daar stond hij zomaar tussen
duizend andere scheppers. Op een ruime wolk zaten, lagen, stonden, en ijsbeerden
de duizend schrijvers die ooit op een lijstje van ‘De beste schrijvers’ hadden gestaan.
De meesten waren dood. De honderd anderen bewogen zich wat onwennig op het
witte dons. Wat God ook niet lekker zat, was dat hij soms niet op die lijsten werd
genoemd, vaak alleen met zijn enige boek ‘De Bijbel’ en dat in een recente toplijst
een criticus, notabene hoogleraar aan een roomskatholieke universiteit, de brutaliteit
had gehad om alleen bepáálde bijbelboeken op zijn lijstje te zetten. Hij keek naar
Tsjechov en Nescio, en dacht: ‘van hunnie zetten ze gewoon het Verzameld Werk
op de lijst’.

Ik vloog langs deze wolk op mijn reis naar Washington. Ik stapte uit, nam een
megafoon, en sprak: ‘Willen al degenen die maar op één lijst staan, even weggaan?’
Tot mijn verbijstering zag ik bijna iedereen aanstalten maken om heen te gaan. ‘Stop,’
riep ik tegen Jan Hanlo en K. Schippers, ‘jullie moeten blijven.’ ‘Maar wij zijn in
de rondvraag van de Bijenkorf alleen maar genoemd door Buddingh' en
Goedegebuure!’
Dat vond ik àl te gek. En daar vertrokken waarachtig de begaafdste
kinderboekschrijvers aller tijden Hugh Lofting en Roald Dahl. Zij stonden alleen op
de lijstjes van Doeschka Meijsing en Carel Peeters. ‘Hier blijven, Stay here!’ riep ik
ze toe. En ik besloot ook van de zeven andere lijstopstellers ieder één schrijver te
nemen die alleen door die éne persoon genoemd was. Zo redde Scheepmaker Ira
Levin, Hella Haasse Maria Dermoût en Maarten 't Hart Carry van Bruggen. Ja, die
jongen kent heus wel briljante vrouwen. En zo werkden Constant, Pascal, en Queneau
voor de stap in de vergetelheid behoed door Martin Ros, Kees Fens, en Ethel Portnoy.
Onder de vertrekkende schrijvers hoorde ik veel Duits gemopper. Dat komt doordat
op de lijst van honderd beste boeken, die Die Zeit in 1982 opstelde, bijna de helft
Duitser was. Ach, op de lijstjes van Antony Burgess, Malcolm Bradbury, Graham
Greene, en andere Britten staan enkel Engelstalige auteurs. Hoe zit het met het
chauvinisme bij de elf Nederlandse schrijvers en critici die voor de Bijenkorf hun
honderd tophoeken noemden? Een kwart van de titels is van Nederlandse schrijvers.
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Ik heb de lijst van de honderd meestgenoemde Bijenkorf-auteurs hierbij afgedrukt
zonder de titels van hun boeken, want die keuze leek me dikwijls bepaald door wat
er toevallig in de winkel beschikbaar is. Van Vestdijk wordt dat stomvervelende
boek ‘De koperen tuin’ opgegeven, terwijl Doeschka Meijsing Het glinsterend pantser
noemde, Hella Haasse en Buddingh' Aktaion onder de sterren, Kees Fens Essays in
Duodecimo, Nico Scheepmaker Terug tot Ina Damman, terwijl Martin Ros en Ethel
Portnoy zelfs kozen voor de fascinerende titel ‘Kellners en levenden’.
Wie de elf lijsten van honderd tophoeken leest, roept herhaaldelijk: ‘Ja, natuurlijk,
díé mag absoluut niet ontbreken!’ De tien ergste gevallen, waar een geliefd auteur
slechts éénmaal werd genoemd, memoreerde ik hierboven al. Onder de schrijvers
die vaker werden genoemd maar niet vaak genoeg om de Top te halen, vond ik er
honderd die ik op een lijst heb verenigd, Negen van elk van de elf Bijenkorf-critici
en ééntje van mij. Voor u aardig om uit te zoeken. Om de verkoop van het
Bijenkorfpamflet verder te bevorderen, heb ik mij zelf op de lijst van de tophonderd
gezet. Wie daarvoor werd opgeofferd, moet u zelf raden of uitzoeken.

De honderd schrijvers van Die Zeit en de honderd schrijvers van De Bijenkorf hebben
er drieëndertig gemeen. Daaronder schuilen dus de auteurs die op haast elk lijstje
staan. Die top-tien ziet er als volgt uit:
Charles Dickens
F.M. Dostojevski
Gustave Flaubert
Nicolaj Gogol
Homerus
James Joyce
Franz Kafka
Thomas Mann
Jonathan Swift
Leo Tolstoj

Dat er geen Nederlander bij zit, komt natuurlijk door de blindheid van de Duitsers.
Wat bij al deze lijsten, en ik heb ze niet allemaal genoemd, het meest opvalt, is
dat de opgaaf ‘Geef de honderd beste’ bijzonder frustrerend is, omdat er altijd auteurs
en boeken moeten afvallen. Daarom maakte ik nog een tweede lijst van honderd bij
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de Top-honderd. Maar als je een lijst van duizend moet maken, ga je er namen op
zetten van schrijvers die er nu eenmaal voor het cultureel prestige bij horen, die je
misschien zelfs niet gelezen hebt. De beste vraag blijkt te zijn: ‘Welke tien boeken
zou je naar het onbewoonde eiland meenemen?’ Tien is precies goed. Honderd is te
weinig, en duizend is te veel.
In dat vliegtuig naar Washington zat ik naast een hoogleraar Nederlandse literatuur.
Ik vertelde hem dat ik in de Amerikaanse woestenij een lijst had proberen te maken
van de beste honderd Nederlandse romans uit de laatste honderd jaar (daar zit de
Havelaar dus niet bij), en dat ik toen ging schrappen wat ik niet echt wereldklasse
vond hebben. Er bleef niets over. Toen las ik in één maand de laatste boeken van
Mulisch, Meijsing, en Matsier en begreep ik voor de letter M een uit-
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zondering te moeten maken. Mijn vliegbuur was het niet met mij eens. We maakten
samen een lijst van de beste romans uit de laatste eeuw. De honderd haalden we niet,
maar wel de vijftig.
Literatuur is ongeschikt voor Olympische Spelen. Al die lijstjes zijn onzin. Maar
de lijstjes van individuele personen, zoals er elf voor de Bijenkorf zijn gemaakt, dat
zijn zelfportretten waar je lang naar kan zitten kijken. Houdt Carel Peeters echt van
Een vlucht regenwulpen? Wat gaat er in Doeschka Meijsing om als zij De drie
musketiers leest? Wat is het boek Zo'n vreemde jongen, dat Maarten 't Hart op zijn
lijst heeft staan? Houdt Hella Haasse echt méér van The Inheritors dan van The Lord
of the Flies? Waarom neemt Kees Fens van Homerus de Ilias, en Jaap Goedegebuure
juist de Odyssee? Wat zijn in 's hemelsnaam De whiskeywezen van Buddingh'? En
de Kaneelwinkels van Biesheuvel? Hoe komt het dat Nico Scheepmaker Alexander
Zinovjev niet noemt? Is het aardig om bij Shaw te zeggen: ‘de toneelstukken, vooral
hun voorwoorden’, zoals Ethel Portnoy doet? En, vraagt God zich op die wolk af:
‘Waarom noemt Martin Ros in zijn lijst een boek ván Luther én een boek óver
Luther?’.
■

De honderd topschrijvers van de Bijenkorf
Andersen
Austen
Babel
Balzac
Battus
Bellow
Blumenfeld
Boccaccio
Böll
Boon
Bordewijk
Borges
Brontë
Brouwers
Calvino
Camus
Canetti
Capote
Carroll
Céline
Cervantes
Claus
Conrad
Cortázar
Couperus
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Cremer
Dante
Defoe
Dickens
Döblin
Dostojevski
Eco
Van Eeden
Elsschot
Emants
Flaubert
Fontane
Frank
God
Goethe
Gogol
Golding
Gontsjarov
Grass
Graves
Hawthorne
Hasek
Hemingway
Hermans
Homerus
Hotz
Huxley
James
De Jong
Joyce
Kafka
Kawabata
Kosinkski
De Laclos
Lawrence
Léautaud
Malamud
Malot
Mann
Márquez
Melville
Milne
Mulisch
Multatuli
Nabokov
Nescio
Nooteboom
Orwell
Palinurus
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Pasternak
Poe
Presser
Proust
Queneau
Reve
Ph. Roth
Saki
Salinger
Sartre
Stendhal
Sterne
Svevo
Swift
Thijssen
Toergenjev
Tolstoj
Tsjechov
Twain
Vestdijk
Voltaire
White
Wilde
Wolkers
Woolf
Yourcenar

Honderd andere topschrijvers van elf critici en auteurs
Achterberg
Aeschylus
Amalrik
Andersch
Biesheuvel
Bloem
Bomans
Brecht
Busch
Carmiggelt
Chaucer
Colette
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Cremer
Daum
Diderot
Dis
de Edda
Erasmus
Faulkner
Forster
Fowles
Gogh
Gorter
Hamsun
Hardy
Heine
Herodotus
Herzen
A.D. Hildebrand
Hooft
Busken Huet
Huygens
Jackson
Johnson
Kellendonk
Kierkegaard
Von Kleist
Koker
Komrij
Koolhaas
Kooten
Kousbroek
Krabbé
Kurban
Lagerlöff
Lautréamont
Leopold
Lichtenberg
Lucebert
Machado de Assis
Mailer
Mandelsjtam
Mansfield
Matsier
Maupassant
Meijsing
Minco
Mirbeau
Murdoch
Oljesja
Ostaijen
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Ovidius
du Perron
Petronius
Plath
Plato
Platonov
Poesjkin
Portnoy
Rabelais
Radiguet
Karel van het Reve
J. Roth
Rousseau
Roussel
Schendel
Schopenhauer
Scott
Shakespeare
Simenon
Singer
Slauerhoff
Sophocles
Sologoeb
Solzjenitsyn
Sterne
Strindberg
Tacitus
Thackeray
Thurber
Trakl
Traven
Tucholsky
Updike
Vergilius
Verne
Vondel
Walschap
Waugh

De honderd titels van die Zeit
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Andersen, Sprookjes.
Augustinus, Confessiones.
De Balzac, Verloren illusies.
Beckett, La dernière bande.
De bijbel.
Bloch, Spuren.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Boccaccio, Decamerone.
Böll, Erzählungen.
Bräker, Der arme Mann in Tockenburg.
Brecht, Geschichten von Herrn Keuner.
Büchner, Lenz.
Camus, l'Etranger.
Carroll, Alice in Wonderland.
Casanova, Histoire de ma vie.
Cervantes, Don Quichot.
Dante, La divina commedia.
Defoe, Robinson Crusoë.
Dickens, Oliver Twist
Diderot, Jacques le fataliste et son maître.
Döblin, Berlin Alexanderplatz.
Dos Passos, Manhattan Transfer.
Dostojevski, Demonen.
Eichendorff, Aus das Leben eines Taugenichts.
De vertellingen uit de duizend-en-één nacht.
Faulkner, Light in August.
Fielding, Tom Jones.
Flaubert, Madame Bovary.
Fontaine, Der Stechlin.
Freud, Das Unbehagen in der Kultur.
Frisch, Stiller.
Genet, Querelle de Brest.
Gide, Dagboeken.
Goethe, Die Leiden des jungen Werthers.
Goethe, Die Wahlverwantschaften.
Gogol, Dode zielen.
Gontsjarov, Oblomov.
Strassbourg, Tristan.
Grass, Die Blechtrommel.
Gebroeders Grim, Sprookjes.
Grimmelshausen, Der abenteurliche Simplissimus.
Hamsun, Honger.
Hasek, De avonturen van de brave soldaat Schwejk.
Hebel, Das Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes.
Heine, Deutschland, ein Wintermärchen.
Hemingway, The old man and the sea.
Hesse, Der steppenwolf.
Hölderlin, Hyperion.
Hoffmann, Kater Murr.
Homerus, Odysseus.
Hugo, Les misérables.
Jean Paul, Siebenkäs.
Johnson, Jahrestage.
Joyce, Ulysses.
Kafka, Erzählungen.
Kafka, Das Schloss.
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Kant, Zum ewigen Frieden.
Keller, Der grüne Heinrich.
Kierkegaard, Enteneller.
Kleist, Erzählungen.
Lessing, Anti-Goeze.
Lévi-Strauss, Tristes tropique.
Lichtenberg, Sudelbücher.
Longos, Daphnis en Chloë.
Heinrich Mann, Der Untertan.
Thomas Mann, Buddenbrooks.
Marx, Der achtzehntè Brumaire des Louis Bonaparte.
Melville, Moby Dick.
Montaigne, Essais.
Moritz, Anton Reiser.
Morus, Utopia.
Musil, Die Verwirrungen des Zöglings Törless.
Das Nibelungenlied.
Nietzsche, Menschiliches, Allzumenschiliches.
Pascal, Pensées.
Plato, Apologie.
Poe, Fantastische vertellingen.
Proust, A la recherche du temps perdu.
Raabe, Abu Telfen.
Rabelais, Gargantua et Pantagruel.
Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge.
Rousseau, Confessions.
Sartre, Les mots.
Schiller, Aesthetische Schriften.
Schopenhauer, Parerga und paralipomena.
Seghers, Das siebte Kreuz.
Stendhal, Le rouge et le noir.
Sterne, Tristam Shandy.
Stifter, Erzählungen.
Strindberg. De zoon van een dienstbode.
Swift, Gullivers Travels.
Tacitus, Germania.
Tolstoi, Oorlog en vrede.
Trotzki, Mijn leven.
Tsjechow, Verhalen.
Toergenjev, Vaders en zonen.
Virgilius, Aeneis.
Voltaire, Candide.
Wilde, The picture of Dorian Gray.
Eschenbach, Parzifal.
Zola, Germinal.
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Een Alexandrijn over een Alexandrijn
Konstantin Kavafis: de Griekse liefde van Hans Warren
In het jaar van de dood van de Alexandrijnse dichter K.P. Kavafis, 1933,
verschenen hier al gedichten van hem in vertaling. Nederland was daarmee
een van de eerste landen die kennis konden nemen van de in het Nieuw
Grieks schrijvende dichter. Door de jaren heen zijn er van de hand van die
eerste vertaler, professor G.H. Blanken, meer gedichten vertaald,
uitmondend in de enkele jaren geleden verschenen tweedelige editie van
het Verzameld Werk (Athenaeum/Polak & Van Gennep).
Hans Warren en Mario Molegraaf vatten het karwei opnieuw op en
vertaalden nog eens de 154 gedichten (Bert Bakker). Op pagina 10
bespreekt W. Hottentot de nieuwe vertaling. Hieronder vertelt Hans Warren
van zijn binding met het werk van Kavafis. Een verslag van een affiniteit.

Hans Warren
Alles is toeval - of toeval bestaat niet en alles geschiedt volgens onontkoombare
wetten. Prof. dr. H.B.G. Casimir citeerde onlangs de jonggestorven fysicus Hugo
Martin Tetrode (1895-1931), die in 1922 in het Zeitschrift für Physik tot deze
gewaagde en paradoxale uitspraak kwam: ‘Wanneer ik nu bij voorbeeld gisteravond
door mijn verrekijker een bepaalde ster heb bekeken die, laat ons zeggen, 100
lichtjaren verwijderd is, dan wist niet alleen ik, dat het licht dat deze mijn oog liet
bereiken voor precies 100 jaar door hem werd uitgezonden, maar ook de ster, althans
enige van zijn atomen, wisten in zekere zin al 100 jaar geleden, dat ik, die toen nog
helemaal niet bestond, gisteravond om zo en zo laat naar hem zou kijken en ze wisten
ook iets over de afmetingen van mijn verrekijker, de plaats waar hij is opgesteld, de
brekingsindices van de lenzen, over mijn oog enzovoort. Dat klinkt natuurlijk heel
paradoxaal, omdat het strijdt tegen onze huidige denkgewoonten. De hedendaagse
ontwikkeling van de natuurwetenschappen heeft nu eenmaal tot de leer van de werking
in onmiddellijke nabijheid en van eenzijdig gerichte, gedeeltelijk aan het toeval
onderworpen causaliteit geleid. Men weet echter dat deze opvatting niet oorspronkelijk
in de menselijke geest aanwezig was, en in vroegere tijden niet werd aangehangen:
zoals bekend vermoedde men geheel andere samenhangen in het wereldgebeuren,
zij het ook op tamelijk naïeve wijze.’
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Wanneer een natuurkundige op wetenschappelijke gronden in een vaktijdschrift tot
dergelijke hypothesen durft komen zonder angst dat zijn vakgenoten met de vinger
op het voorhoofd zullen tikken, waag ik het te beweren dat een dichter op bepaalde
momenten weet dat zijn signalen later opgevangen zullen worden, niet enkel passief,
maar ook activerend, om door te seinen, en dat de ontvanger van het teken klaar zit
en merkt dat hij een boodschap krijgt.
Als het geen toeval was dat Hugo Tetrode het licht van die ster opving, dan was
het geen toeval dat ik omstreeks 1947 voor het eerst de naam Kavafis las in het
Journal van André Gide: ‘...ik las gisteren het verbazingwekkende artikel van
Marguerite Yourcenar over de verbazingwekkende dichter Kavafis - en de gedichten
van de laatste, door haar en Constantin Dimaras vertaald...’ (Journal 1939-1942).
Wat mijn belangstelling wekte. Dan is het geen toeval dat deze lectuur ertoe leidde
dat ik in februari 1984 met een spontaan gebaar de juist per Van Gend & Loos
gebrachte doos met auteursexemplaren van de Nederlandse vertaling van Kavafis'
gedichten naar diens portret ophief en zei: ‘Ik hoop, meneer Kavafis, dat u over het
geheel tevreden bent.’ Zelfs dat ‘meneer’ kwam op natuurlijke wijze, en pas toen ik
die zin hardop uitgesproken had, besefte ik dat ook zo'n handeling gemakkelijk een
vinger naar een voorhoofd zou kunnen brengen.
Kavafis (1863-1933) is iemand van de generatie van mijn grootouders. Toen hij
stierf, was ik elf. Zelfs al hád ik hem ontmoet, dan zou ik me waarschijnlijk niets
zinvols herinneren. De boodschap die hij naliet kon pas veel later, aanvankelijk via
enkele tussenstations zelfs, tot mij doordringen.
‘Kavafis is volgens mij een ultra-moderne dichter, een dichter van toekomstige
generaties,’ schreef hij met vooruitziende blik over zich zelf in 1929. En doordenkend
in de lijn van Tetrode kan men concluderen dat ook de Griekse dichters en schrijvers
uit de Oudheid al wisten dat iemand eens de fakkel door zou geven, terwijl Strato
van Sardes en Philostratos op hun beurt...
Je verliest je in duizelingwekkende diepten als fysica poëzie wordt, en zo hoort
het ook.
Het dwingt tot plaatsbepalen, tot een credo. Een dichter zoekt het blijkbaar altijd
elders, althans wanneer hij tot het mensentype behoort dat het vreemde niet afstoot
maar assimileert. Hij zoekt het bewust en instinctief op de juiste plaats en daardoor
vindt hij. De weg van Kavafis naar mij of van mij naar Kavafis is betrekkelijk kort
en onvermijdelijk geweest. Mijn homoseksualiteit had mij zeer vroeg tot een
bewonderaar van alles wat Grieks is gemaakt - al had ik er aanvankelijk geen flauw
vermoeden van hoe complex de homoseksualiteit in het oude Griekenland was
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geweest. Door mijn persoonlijke omstandigheden kon ik pas na de Tweede
Wereldoorlog kennis nemen van voortbrengselen van de moderne wereldliteratuur.
Mijn voorkeur voor autobiografische geschriften én voor auteurs waarvan ik wist
dat ze homoseksueel waren, had me tot een fervent lezer van onder anderen André
Gide gemaakt. Ik las zijn dagboek, onderzocht wat hij weer goed vond, en las dus
enkele Kavafis-teksten van Yourcenar-Dimaras, en de vonk was overgesprongen,
het verband was gelegd, de eerste boodschap ontvangen. Ik voelde de ‘golflengte’
aan.
Van dat moment af ben ik begonnen me in Kavafis en zijn wereld te verdiepen en
is hij ook invloed uit gaan oefenen op mijn eigen werk. Aanvankelijk niet in
stimulerende zin: ik vond zijn gedichten zo volmaakt dat ze me de moed ontnamen
als ik zelf iets op wilde schrijven. Aan de andere kant bemoedigde zijn voorbeeld
mij toch
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ook weer: ik zag hoe een volslagen outsiderschap geen belemmering hoefde te zijn
om te slagen en je tijd vooruit te zijn. Ik voelde intuïtief direct aan dat ik veel gemeen
had met hem, dat hier ‘een Alexandrijn geschreven had voor een Alexandrijn’.
Pas later en geleidelijk, is me duidelijk geworden hoeveel, en ook waar de
verschillen liggen. Ik doe in dit opzicht nog steeds ontdekkingen. Nu ik ouder
geworden ben, zie ik bepaalde lijnen scherper. De bijzonder late ontwikkeling bij
voorbeeld. Kavafis was in 1911, toen hij zijn echte geluid vond, achtenveertig; ik
publiceerde op mijn achtenveertigste, na ruim tien jaar zwijgen, de bundel die vaak
als het keerpunt in mijn ontwikkeling wordt beschouwd, Tussen hybris en vergaan.
De homoseksualiteit en het outsiderschap. De sterke moederbinding. Het feit dat
zowel Kavafis als ik altijd aan gedichten blijven vijlen en verbeteren, ze nooit als
‘voltooid’ beschouwen. Eenzelfde soort ironie. Dezelfde onderwerpen soms.
Voorbeelden: ik had in mijn Dagboek jongensportretten in proza getekend die wel
op voorstudies van Kavafis-gedichten leken, tot in de woordkeus toe. Ik was
gefascineerd geweest door figuren als Apollonios van Tyana, had er gedichten over
geschreven (waarvan slechts een, later, ‘Avondlijk Ilion’, gebundeld werd). Ook het
sterke herbeleven van herinneringen hadden we gemeen, het gevoel van
vergankelijkheid en daarmee verweven een zekere tijdeloosheid. Bij Kavafis vond
ik:
Wanneer ze tot leven komen
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.

Er was die merkwaardige homoseksuele sensibiliteit die niemand beter dan Kavafis
onder woorden heeft weten te brengen:
Rafaël, je regels moeten zo geschreven worden
dat ze, je begrijpt het, iets bevatten van ons leven,
dat zowel het rythme als elke zinswending duidelijk
maakt dat een
Alexandrijn schrijft over een Alexandrijn.
(Voor Ammonis)

Dan was er het auto-erotisme dat ik herkende, de omgang met hoerenjongens, het
overmatige drankgebruik. Zelfs het bescheiden ambtenarenbaantje en het wat meer
welgestelde familieverleden dat plotseling door een keer in de fortuin in armoe
omsloeg waren me niet onbekend. Het was allemaal kleinschaliger bij mij, maar is
het niet beter omhoog te kijken dan omlaag?

De Kunst
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Zeker, er waren belangrijke verschillen. Voor Kavafis was de kunst, en de poëzie
bovenal, zo iets verhevens en edels dat zij geen spot, geen ironie zelfs gedoogde.
Kavafis was opgegroeid en zich bewust geworden in een tijd van overdreven, verheven
schoonheidscultus, l'art pour l'art, symbolisme. Zelfs toen hij zich van zijn eigen tijd
afwendde om voornamelijk in het verleden te gaan leven, bleven die idealen voor
hem bestaan. Ik daarentegen was opgegroeid in een periode waarin even opzettelijk
de lelijkheid en het absurde op de troon waren geplaatst. En hoewel ik van nature
een schoonheidsaanbidder was en ook de Kunst vereerde, kon ik daar niet voor
uitkomen zonder uitgefloten te worden. Vandaar dat ik de poëzie wel eens met ironie
benaderde, en mijn eigen optreden in de maling kon nemen. (Bij voorbeeld in de
bundel 't Zelve Anders.)
Nog een aanmerkelijk verschil: Kavafis was opgegroeid in een tijd toen de natuur,
waarin hij toch al niet bijzonder geïnteresseerd was (al is zijn anti-natuurcultus
geposeerd symbolisme) nog niet ernstig bedreigd werd. Ik, met mijn zeer grote
belangstelling voor ongerepte natuur, groeide op in een tijd toen de vernietiging, die
thans ongeveer voltooid is, ernstige vormen aan begon te nemen, en toen het
bovendien ook nog bon ton was (de ‘pylon-poets’!) om de industriële vooruitgang
en vormgeving in poeticis en in de kunst in het algemeen, te verheerlijken. Ik kón
daar niet aan meedoen, ik aanbad de natuur en beleed dat in mijn gedichten - die dan
ook prompt tientallen jaren opzij geschoven werden. Voorts was er de andere aanpak.
Was ik nogal eens uitbundig met adjectieven, omschrijvingen, beschrijvingen, Kavafis
was uitermate sober. Soms té sober naar mijn zin. Ik wilde zijn geliefden zien, niet
enkel horen dat ze beeldschoon waren en volmaakte ledematen bezaten. Ik wilde het
tekenende detail geven dat een persoon lijfelijk voor je op kan roepen. Kavafis geeft
het tekenende detail dat iemands ziel blootlegt, zijn innerlijke strijd. Ik was geneigd
dit als dieper, universeler te beschouwen. Een gedicht dat een karakter toonde moest
hoger staan dan een gedicht dat enkel een prachtige gestalte, het omhulsel, opriep.
Zo redeneerde ik. Maar ik beminde liever een mooie straatjongen dan een
filosofiestudent (Kavafis óok overigens, meen ik) en zou mijn verdieping op andere
terreinen dan de liefde moeten vinden. Ook die les kwam door, en zo kon ik bij
voorbeeld veel later ‘De Olympos’ schrijven.
Wat leer je nog meer van een zo perfecte leermeester? Aanvankelijk: zwijgen. Je
werk in portefeuille houden, áls je er al toe komt iets op te schrijven. Wanneer ik
aanneem dat ik ongeveer tussen 1947 en 1957 Kavafis' oeuvre heb leren kennen, in
me heb opgenomen, dan verbaast het me achteraf niet dat na mijn bundel Saïd de
stilte viel. In 1966 gaf ik als afscheid een kleine bloemlezing uit mijn werk uit. Bij
de paar nieuwe gedichten die ik toevoegde is, tekenend, dit portret van Kavafis:
In de spiegel week een deur open.
Men zag daardoor een zaal, en daarin
wegschrijdend de gestalte van een jongen.
Even waren het glanzend haar,
de schouderbladen in het strakke shirt
en 't zomers dons over de lange benen
vrijelijk zichtbaar. Even. Hij verdween
snel en diep in de spiegel op een bladerrijk terras.
Kavafis, huiverend voor die nu lege zaal
keek recht en zag zichzelf, een oude griek
met beheerste open handen en met ogen
mooi van verlangen en herinnering.
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Twaalf jaar, tot 1969, zou dit zwijgen duren. Ik had heel wat in me opgestapeld, een explosie van poëzie volgde. Kavafis was een verre, altijd begeleidende vriend,
en als hommage aan hem schreef ik af en toe een gedicht in zijn trant, als ‘De
Serafijnen’, ‘Oorzaak en gevolg’, of ik riep hem op, als in ‘De oude dichter’.
Hij liet me nooit los. Hoewel we in het Nederlands een van de meest complete
Kavafis-vertalingen ter wereld bezitten (die van prof. G.H. Blanken) en deze vertaling
ook nog tot de meest getrouwe behoort die er bestaan, wilde ik de dichter die mij zó
dierbaar was nog eens opnieuw vertalen, en wel dermate ingeleefd en nagevoeld
alsof hij zelf zijn teksten in het Nederlands geschreven zou hebben. Ik was begonnen
met enkele zogenaamde ‘anekdota’ in 1976, en die vertalingen vonden erg veel
weerklank en waardering. In 1978 ontmoette ik Mario Molegraaf die mijn liefde
voor Kavafis deelt. Samen hebben we woord voor woord de gedichten uit elkaar
gehaald, woord voor woord weer opgebouwd.

Motieven
Ik ben ondertussen tweeënzestig. Ik acht het niet waarschijnlijk dat ik in de
wereldliteratuur nóg een keer een gestalte zal ontmoeten met wie ik zó intens kom
te verkeren. Alain-Fournier begeleidde me in zijn jongelingsjaren. Sade, Stendhal,
Stifter, Gide, ze zijn grote vrienden geweest en gebleven, en zoveel andere schrijvers
en vooral ook musici, schilders, behoren tot mijn wereld, ik kan niet zonder hen
leven. Maar vanaf de dag dat ik Kavafis ontmoette is hij voor mij, als schrijver althans,
de belangrijkste geweest.
Ik zou één voorbeeld willen geven van de merkwaardige wijze waarop, soms
opzettelijk, soms toevallig, althans beslist onbewust, motieven uit Kavafis' werk in
het mijne vervlochten zijn. Eerst van Kavafis:
De tafel naast mij
Hij zal nauwelijks tweeëntwintig jaar zijn.
En toch ben ik er zeker van dat ik, bijna evenveel
jaren geleden, dit zelfde lichaam heb genoten.
Dit is beslist geen erotische opwelling,
En ik ben pas het nachtcafé binnen gekomen,
ik heb zelfs niet de tijd gehad om veel te drinken,
Ik heb hetzelfde lichaam genoten.
En als ik me niet herinner waar - één vergeten feit betekent niets.
O nu, ja, nu hij aan de tafel naast mij is gaan zitten
herken ik elk gebaar dat hij maakt - en onder zijn kleren
zie ik weer de leden die ik liefhad, naakt.

Iemand wees mij erop dat een dergelijk motief voorkomt in mijn gedicht ‘Bekend
terrein’. Zelf had ik hier nimmer een verband gelegd met Kavafis:
Bekend terrein
Omwegen bewandelend
kom ik vaak op paden
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Het halve huis moet neergehaald
Een nieuwe vertaling van K.P. Kavafis' gedichten
Gedichten door K.P. Kavafis Vertaling: Hans Warren en Mario Molegraaf
Uitgever: Bert Bakker, 461 p., f69,50 (paperback-editie zonder Griekse
tekst en noten: f34,50)
W. Hottentot
Hij huilde, toen hij in 1933 vlak voor zijn dood aan keelkanker weer naar het
ziekenhuis moest. Praten kon hij toen al niet meer. Bij het zien van zijn oude koffer
met wat kleren en papieren, liet Kavafis de vrienden die hem gingen wegbrengen
het volgende weten, op schrift en in tranen: ‘Deze koffer heb ik dertig jaar geleden
op een avond in grote haast gekocht. Ik ging naar Caïro voor mijn plezier. Toen was
ik jong en sterk en niet lelijk.’
Hij was altijd al bang geweest voor het ouder worden. Foto's liet hij bijwerken, zodat
zijn haar voller en minder grijs zou lijken. Als er bezoek was, zat hij altijd in het
halfdonker, zodat niemand zijn rimpels kon zien.
De paradox uit De zielen van de grijsaards werd in Kavafis zelf belichaamd:
In hun oude, te gronde gerichte lichamen
wonen de zielen van de grijsaards.
Wat zijn ze ongelukkig, de arme zielen,
hoe zwaar valt hun het jammerlijk leven dat zij voortslepen.
Hoe huiverig zijn ze het te verliezen, hoe hebben ze het lief,
de verwarde en tegenstrijdige zielen
die wonen - komisch en tragisch tegelijk in hun oude en versleten huiden.

Dat schreef hij in 1898, toen hij nog pas vijfendertig jaar was. Het gedicht De oude
man stamt zelfs van vier jaar daarvoor. Een man zit in een lawaaiig café spijt te
hebben van alle door hem niet benutte kansen. Hij denkt aan vroeger en ‘overweegt
hoe hem het Gezond Verstand misleidde, /hoe hij altijd vertrouwde - wat een waanzin!
- /op die bedrieger die zei: “Morgen. Je hebt alle tijd”.’

Dodenmasker van Kavafis

Wie zijn klassieken kent, zal er niet over verbaasd staan dat dit gedicht
oorspronkelijk een motto van Horatius had, de dichter van het vermaarde carpe diem,
pluk de dag.
Kavafis heeft van zijn negende tot zijn zestiende jaar (1872-1879) in Engeland
gewoond. Er is eigenlijk vrijwel niets bekend over zijn Engelse jaren, maar het valt
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toch aan te nemen dat hij er in ieder geval school ging. Zijn leven lang bleef hij het
Nieuwgrieks met een licht Engels accent uitspreken en de Engelse literatuur heeft
zeker invloed op zijn poëzie uitgeoefend.
Sinds Richard Jenkyns' The Victorians and Ancient Greece (1980) is het algemeen
bekend geworden welk een ongelofelijke invloed de Griekse cultuur in de tweede
helft van de negentiende eeuw in Engeland gehad heeft. De liberale premier Gladstone
schreef, gedeeltelijk tijdens zijn ambtsperiode, vijf boeken over Homerus. Hij
verantwoordde regelmatig een bepaalde politieke beslissing onder verwijzing naar
een analoge situatie bij Homerus.

Ouderdom
In dit Engeland, dat een absoluut primaat aan de Grieken en hun beschaving toekende,
bracht Kavafis de ontvankelijke jaren van de puberteit door. Daar is toen (eerder dan
later in de Griekse minderheidsgemeenschap van Alexandrië) de grondslag voor zijn
filhellenisme gelegd. Vooral in zijn vroegere gedichten wordt regelmatig naar de
bekende schoolschrijvers als Herodotus en Homerus verwezen. Hun (vaak
pessimistische) levensgevoel heeft de dichter diep beïnvloed. Gedichten over de
ouderdom vinden we al bij de archaïsche lyrici als Mimnernus, Alcman en Anacreon.
Zij winden er allen geen doekjes om. De maker van De zielen van de grijsaards zal
met de schok der herkenning gelezen hebben wat Anacreon omstreeks 500 voor
Christus schreef: ‘...er rest mij niet veel tijd meer van het zoete leven. Daarom snik
ik vaak uit angst voor de onderwereld. Want verschrikkelijk is het binnenste van de
Hades en vreselijk de weg erheen. En het staat vast dat wie daar afdaalt niet meer
bovenkomt.’
Dezelfde antwoordde op de vraag waarom hij geen hymnen voor de goden schreef,
maar wel voor jongens: omdat dat onze goden zijn! De grootsheid van de Grieken
berust op hun durf om te denken, de illusie te verwerpen en de wereld te zien zoals
hij is. De lyrici, de grote tragici, Herodotus, Plato, zij hadden de moed intellectuele
dilemma's en morele problemen te formuleren, door te denken en soms zelfs
onopgelost te laten. Dat laatste geeft hun grootsheid nog een extra reliëf: alleen
huichelaars en bange dogmatici weten een antwoord op alle vragen. Een anonieme
spreker in Terugkeer uit Griekenland (dat Warren en Molegraaf helaas niet vertaald
hebben) formuleert het algemeen: ‘Heeft het zin dat wij onszelf misleiden? - / Dat
zou ongetwijfeld een Griek onwaardig zijn./Laten wij de waarheid nu maar
accepteren.’
De waarheid voor Kavafis was, dat hij een verarmde homoseksuele Griek uit de
diaspora was, die in Egyptisch Alexandrië onder Engelse leiding dertig jaar lang
oninteressant bureauwerk moest doen. Hij voelde zich kunstenaar, maar was klerk.
Hij moest dus leven met dilemma en compromis, soms ook met maskerade en
desillusie.
In onze maatschappij komt voor iedereen met homoërotische gevoelens het moment
dat hij/zij kiezen moet. Men moet in de eigen ziel durven neerzien, de diagnose van
de problemen stellen en er zo eerlijk mogelijk over nadenken. Wie ‘normaal’ is krijgt
althans die strijd cadeau. Ten leste heeft wie ‘anders’ is geen keus. Men moet de
gevoelens accepteren of een leven lang zich zelf verraden. Die eenzame strijd wordt
vaak onzichtbaar en onuitbaar gestreden en nooit geheel gewonnen. Kavafis spreekt
erover in Verborgenheden:
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Laat niemand uit wat ik deed en zei
proberen af te leiden wie ik was.
Er was een belemmering, die ver vormde
de daden en de wijze van mijn leven.
Er was een belemmering, die weerhield mij
vele keren als ik wou gaan spreken.
Mijn meest onopgemerkte daden,
en mijn meest verhulde geschriften daaruit alleen zal men mij begrijpen.

Welke belemmering de dichter verhinderde zich te onthullen is duidelijk. In 1895
(dertien jaar voor Verborgenheden) was Oscar Wilde veroordeeld tot twee jaar
dwangarbeid vanwege ‘The Love that dare not speak its name’. Het lijkt dan ook
geen toeval als men in Dagen van 1896 leest: Hij had zich volkomen vernederd. Een
erotische neiging/van hem, strikt verboden en veracht/(niettemin aangeboren) was
er de oorzaak van:/de maatschappij was erg bekrompen.’
Als zoveel mensen met homoërotische gevoelens moet Kavafis zich mede tot de
Griekse cultuur hebben aangetrokken gevoeld, omdat daar de gelijkgeslachtelijke
liefde niet per definitie afgekeurd, laat staan vervolgd werd. Onder invloed van de
kunstcriticus-filosoof Walter Pater, die kunst en moraal strikt scheidde en de
genotservaring tot levensdoel voor de Estheet uitriep, schreef Kavafis een gedicht
als Sterker maken:
Wie verlangt zijn geest sterker te maken
moet zich bevrijden van respect en gehoorzaamheid.
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Van de wetten zal hij er enkele in acht nemen,
maar meestal zal hij zowel wetten als zeden
overtreden en van het gangbare,
onbevredigende fatsoen zal hij zich losmaken.
Van het genot zal hij veel leren.
Voor de vernielende daad zal hij niet terugdeinzen:
het halve huis moet worden neergehaald.
Zo zal hij zich behoorlijk ontwikkelen tot inzicht.

De editie van Warren en Molegraaf is een dubbeltalige (hoera!) en geeft dus de
mogelijkheid origineel en vertaling met elkaar te vergelijken. Dat geeft mij het
vermoeden dat de vertalers de implicatie van de laatste regel niet geheel doorzien.
Het Griekse enareta wordt met ‘behoorlijk’ vertaald. De (eveneens recente) vertaling
van prof. Blanken vertaalt de laatste regel met: ‘Zo zal hij op de rechte wijze zich
ontwikkelen tot inzicht.’ De Engelse standaardvertaling van Keeley en Sherrard geeft
weer: ‘This way he'll grow virtuously into wisdom’ en dat lijkt het origineel nog het
dichtst te benaderen. Het Griekse aretè betekent ‘deugd, voortreffelijkheid’ en enareta
is dus ‘deugdzaam, op voortreffelijke wijze’. De laatste regel is wat in de klassieke
stilistiek een aprosdokèton heet, een onverwachte verschuiving van gezichtspunt.
De man die beschreven wordt maakt zijn eigen moraal in oppositie met de gangbare.
Zijn houding is nauw verwant aan het Nieuw hedonisme van Lord Henry Wotton in
Het portret van Dorian Gray (dat trouwens soms woordelijk op de al genoemde
Walter Pater teruggaat). Ook Wilde's alter ego verwerpt met zijn schoonheidscultus
de feitelijk geldende moraal en verkondigt (impliciet) een nieuwe. De hedonist die
in Sterker maken getekend wordt heeft andere maatstaven van voortreffelijkheid dan
de normale. Zo kan krachtens zijn eigen norm de vernielende daad ‘voortreffelijk’
zijn, ook al moet het halve huis worden neergehaald, en dus de maatschappij
veranderd.
Expres heb ik de laatste drie regels van Verborgenheden nog even uitgesteld. Die
luiden namelijk:
Later - in een volmaakter samenleving zal stellig iemand anders, zoals ik geschapen,
verschijnen en handelen in vrijheid.

Ten slotte nog iets over deze nieuwe vertaling die, zoals Warren in een Nawoord
meedeelt, gemaakt is ‘teneinde in het Nederlands naast de soms wat stroeve
filologenvertaling van prof. Blanken ook een meer dichterlijke vertaling van Kavafis'
werk te krijgen.’ De vertalers hebben alle 154 gedichten opgenomen die door de
dichter zelf geautoriseerd zijn en een keuze (kennelijk op grond van
kwaliteitsoverwegingen) uit de anekdota gemaakt, de niet door Kavafis gepubliceerde
verzen. Ze verantwoorden hun manier van vertalen voorbeeldig. Ze willen vorm,
woordvolgorde en syntaxis zoveel mogelijk in stand houden en vertalen concordant,
dat wil zeggen dat voor een bepaald Grieks woord steeds eenzelfde Nederlands
equivalent wordt geschreven, behalve als het ‘absoluut niet kon’. Het viel mij bij
vergelijking van Sterker maken op dat Warren en Molegraaf zich hier niet aan de
concordantie houden. Het Griekse bgaino (dat bij de filoloog Blanken tweemaal met
‘zich losmaken’ wordt weergegeven) wordt in deze nieuwe vertaling eerst ‘zich
bevrijden’ en dan ‘zich losmaken’.
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Vergelijking van enkele andere versies overtuigt mij er niet steeds van dat Blanken
‘stroever’ zou zijn en Warren en Molegraaf ‘dichterlijker’. Soms lijkt het erop dat
ze, om dezelfde vertaling als Blanken te vermijden, zelf juist stroef worden. Niettemin
is kritiek hier makkelijk en staan inderdaad de beste stuurlui hier weer aan wal. Een
combinatie van de beide vertalingen, door de lezer zelf samen te stellen, lijkt hier
een mogelijkheid.
De rangschikking van de gedichten komt mij enigszins dubieus voor. Van de
anekdota is lang niet altijd met zekerheid de tijd van ontstaan vast te stellen. De
geautoriseerde gedichten worden meestal naar datum van publikatie gerangschikt.
Warren-Molegraaf zetten alles door elkaar heen naar de tijd van ontstaan (die lang
niet altijd samenvalt met de publikatiedatum). Mijn filologenhart geeft hier de
voorkeur aan de traditionele rangschikking. De door de dichter niet gepubliceerde
verzen hebben immers een andere status (en vaak ook kwaliteit) dan de erkende 154.
De Nederlandse Kavafis-liefhebbers kunnen nu kiezen uit twee, zonder twijfel
goede, vertalingen, wat een luxe. De editie van Warren en Molegraaf heeft, naast de
Griekse tekst, ook nog uitgebreide en vaak zeer interessante noten van Mario
Molegraaf. Het gaat nu niet langer aan steeds alleen Ithaka en In afwachting van de
barbaren te citeren. Wellicht kan de Kavafis-interpretatie eens beginnen.
■
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De inhoud van een geheime lade
Shakespeare's sonnetten in een nieuwe vertaling
Shakespeare's sonnetten Vertaling Jan Jonk Uitgever: Tabula 215 p., f55,
- (geb.) f35, - (ing.)
The Book Known as Q A Consideration of Shakespeare's Sonnets door
Robert Giroux Uitgever: Vintage-paperback, 334 p., f29,95
Doeschka Meijsing
Een van de spannendste dingen uit de wereldbibliotheek is de Shakespeare-lectuur.
Ik bedoel daarmee niet de drama's en sonnetten van het Elisabethaanse genie, want
door die open deur wil ik niet graag wandelen. Maar de literatuur over Shakespeare,
de hoge stapel boeken van de door de eeuwen heen steeds groter wordende groep
mensen die zich met de raadsels rond Shakespeare hebben beziggehouden. Op zoek
naar het kleinste biografische gegeven dat wat licht kan brengen in de duisternis van
Shakespeares onbekende leven.
Andere geleerde mannen en vrouwen buigen zich hun leven lang over de tekst- en
drukgeschiedenis van wat ons van Shakespeare is overgeleverd. Of filologen
bestuderen met de loep het kleinste vliegepoepje op de folianten, om er zeker van te
zijn dat het poepje geen punt is, wat een heel ander licht op de interpretatie zou
werpen. Een van de aardigste boeken in dit genre is What Happens in Hamlet? van
de filoloog Dover Wilson. Dover Wilson analyseert stap voor stap de Hamlet en
werkt toe naar een onontkoombare interpretatie. Dit is wetenschap die gulzig maakt
naar méér.
Je hoeft maar één deel uit het verzameld werk te nemen en een paar commentaren
te lezen - en je zou je hele leven verslingerd kunnen raken. Bij voorbeeld
Shakespeare's Sonnetten. What happened?
In 1609 verschijnt als een donderslag bij heldere hemel de bundel met 156
sonnetten. Shakespeare is dan vijfenveertig jaar oud. Hij is op dat moment zeven
jaar verwijderd van zijn dood en drie jaar verwijderd van zijn afscheid van het toneel
en van Londen met The Tempest (1611). Zijn reputatie is op dat moment al stevig
gevestigd. Hij is niet meer de arme toneelspeler en schrijver van toneel, die zich nog
waar moet maken in de Elisabethaanse rijke concurrentie in die dagen. Nee, hij is al
William Shakespeare, hoewel hij wellicht in zijn stoutste dromen niet gedacht had
dat hij het tot 1984 zou uithouden. Maar zelfs de gevierdste schrijver had in die dagen
niet het copyright. Dat lag bij het gilde van de drukkers. Als een lid van het gilde de
beschikking kreeg over een manuscript, dan kon hij, niet de auteur, van het college
van bestuur van zo'n gilde het copyright verwerven. In dit geval heette de
drukker-met-copyright Thomas Thorpe. Waarschijnlijk moeten we Thomas Thorpe
eeuwig dankbaar blijven dat hij tot deze publikatie overging, want de mogelijkheid
bestaat dat we zonder zijn inmenging de mooiste liefdesgedichten in de Engelse taal
nooit onder ogen gekregen zouden hebben.
Rijk zal Thomas Thorpe van de uitgave van de Quarto-bundel Sonnetten niet
geworden zijn. Robert Giroux zegt in zijn boeiende studie The Book Known as Q A Consideration of Shakespeare's Sonnets dat er uit de jaren rond de verschijning
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van de Quarto-bundel slechts één bron, een huishoudboekje, melding maakt van de
aankoop ervan. Er komt geen tweede druk. Terwijl Shakespeares twee andere
verzendbundels Venus and Adonis en The Rape of Lucrece talloze drukken behaalden.
‘Een niet zo wijd en zijd bekend feit is,’ schrijft Giroux, ‘dat Q gedurende honderd
jaar in de ondergrondse terechtkwam.’ Pas in 1711 werd de integrale tekst van de
Quarto-bundel uit 1609 opgenomen in de verzamelde gedichten van Shakespeare.
De Sonnetten, aldus Giroux, ontmoetten niets dan stilte.

Jeugdwerk
Dat is niet helemaal waar. Want ook al zijn de dingen ondergronds, dan kunnen ze
nog wel ondergronds spelen. In die dagen zonder copyright voor een auteur (zoals
in onze dagen van de kopieermachine op elke school of universiteit) bloeide de
tekstpiraterij. Ondergronds gingen de Sonnetten waarschijnlijk van hand tot hand en
in 1640 verschijnen acht sonnetten opnieuw. Door knippen en plakken, willekeur
van keuze en inbedding in andere gedichten van Shakespeare, schijnt de uitgever
van die 1640-bundel duidelijk hebben willen maken dat hij niets af wist van de eerste
uitgave van Thomas Thorpe. Pas in 1780 kreeg, door toedoen van Malone, de editie
van Thorpe zijn rechtvaardige plaats in de Shakespeare-canon, zegt Dover Wilson
(The Sonnets, Cambridge University Press, 1966).

Shakespeare, tekening David Levine

Wie deze tekstgeschiedenis tot hier toe gevolgd heeft, kan zich afvragen waarom
dat allemaal geweten moet worden, als de Sonnetten zelf als poezie van eerste klasse
zonder al die kennis ook genoten kan worden? Omdat Robert Giroux een
allerinteressantst waarom-vraagje stelt: waarom was er die mysterieuze stilte rond
de eerste uitgave van de sonnetten? Het was weliswaar jeugdwerk van Shakespeare,
maar van zo hoge kwaliteit dat de vijfenveertigjarige Shakespeare op het toppunt
van zijn roem het toch moeilijk kon verwerpen als ‘jeugdwerk’.
Het eerste antwoord op die vraag dat hout sneed kwam van Frank Mathew in 1922:
de enige conclusie moet zijn dat de uitgave van de sonnetten is tegengehouden. Maar
waarom dan tegengehouden? Hier laat Giroux W.H. Auden aan het woord: ‘Hoe de
sonnetten het publieke licht zagen - ofwel dat Shakespeare kopieën gaf aan een paar
vrienden die hem vervolgens verraadden, ofwel dat een vijand ze gestolen heeft - dat
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zullen we nooit weten. Van één ding ben ik zeker: Shakespeare must have been
horrified when they were published.’

Het grote liefde-orgel
Iedereen die in brave en ouderwetse tijden school ging, zal ongetwijfeld tijdens de
Engelse les sonnet 18 uit het hoofd hebben moeten leren: ‘Shall I compare thee to a
summer's day?’ Het ging erin als koek, want de hersens waren nog jong en bovendien
was het een liefdesgedicht, perfect getoonzet, en de liefde heeft in de jaren van
adolescentie veel steun van de poëzie nodig. Maar niemand vroeg zich af wie die
liefde dan wel gold. Een erg belezen le-
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raar wilde misschien nog wel eens iets loslaten over The Dark Lady, de donkere
vrouw aan wie een gedeelte van de sonnetten gewijd zijn. Maar meer ook niet.
De geschiedenis van de sonnetten, gebaseerd op honderden jaren bestudering van
de volgorde van de gedichten, vertelt het volgende verhaal: toen Shakespeare
achtentwintig jaar oud was, kreeg hij van de Countess van Southampton, weduwe,
de opdracht om gedichten te schrijven die bedoeld waren om haar zoon, de Earl van
Southampton, over te halen toch eindelijk eens in het huwelijk te treden en voor
nageslacht te zorgen. De Earl was een jaar jonger dan de dichter die aan het begin
van zijn carrière stond. William Shakespeare was getrouwd en vader van drie kinderen
toen hij in 1592 in contact kwam met de Earl en diens hofleven.
De eerste gedichten in de reeks, de zogenaamde ‘Marriage’-sonnetten, lijken
uitstekend aan die opdracht te voldoen. Maar vanaf sonnet 10 wordt de toon tederder;
er is minder afstand. In sonnet 15 is het al: ‘And all in war with time for love of you/As
he takes from you, I engraft you new.’ En in sonnet 18 barst het in alle liefde los:
‘Shall I compare thee to a summer's day?/Thou art more lovely and more temperate.’

Tot aan sonnet 126 bezingt Shakespeare in alle toonaarden zijn geliefde en zijn liefde:
de schoonheid van de geliefde, de Tijd die zijn vijand is omdat zij de geliefde ooit
zal afpakken, de wanhoop omdat de geliefde een spelletje met hem speelt, wanhoop,
woede, schuld, slavernij, verraad, terughouding: (‘My love is strengthened, though
more weak in seeming;/I love not less, though less the show appear’) - alle registers
van het grote liefde-orgel worden bespeeld. Een dergelijke hartstocht kan nooit de
bedoeling van de moeder van de Earl geweest zijn.
Na sonnet 126 schijnt de situatie veranderd. Er is een vrouw in het spel, The Dark
Lady. De liefdessonnetten die Shakespeare aan haar wijdde, zijn aardser. Het beeld
dat hij in die sonnetten van de donkerharige minnares oproept is dat van een femme
fatale aan het hof van de Earl, die met mannen speelt, er vele in haar bed heeft, er
even vele weigert. De verwijten die de dichter de minnares maakt zijn grover dan
die hij de Earl maakte, de beschuldigingen zijn directer. De Dark Lady is een
hartstocht op een minder tragisch en verheven voetstuk dan de hartstocht voor de
Earl. De seksuele toespelingen zijn veelvuldiger en duidelijker.
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De sonnetten maken duidelijk dat Shakespeare omstreeks zijn dertigste twee
hartstochtelijke liefdes beleefde, een heteroseksuele en een homoseksuele: ‘Two
loves I have, of comfort and despair.’ En dat hij daar een hiërarchie in bracht blijkt
als hij in hetzelfde sonnet 144 zegt: ‘The better angel is a man right fair/The worser
spirit a woman coloured ill.’ Maar misschien was het ook in het Elisabethaanse
tijdperk binnen de code om de vrouw bij wie je het hemels geluk geproefd hebt,
daarvoor te laten boeten door je zelf wijs te maken dat zij je verleid heeft.
Hoe kuis Shakespeares liefde voor de Earl was, is niet duidelijk. Als we de
chronologie van de sonnetten biografisch beschouwen, dan is sonnet 20, zeg maar
vlak na sonnet 18 waar de liefde voor het eerst naar buiten barst, behoorlijk kuis.
Shakespeare vergelijkt zijn geliefde daarin met een vrouw. Slechts één ding heeft de
natuur aan deze gestalte met de schoonheid van een vrouw toegevoegd aan het lichaam
van de geliefde, een ding dat voor de dichter van geen enkel nut is. Zelfs als we in
het aangezicht van de poëzie aan niets aards willen denken, dwingen de twee slotregels
van het sonnet ons door de woordspeling ‘pricked’ aan niets anders te denken dan
aan het manlijk geslacht. ‘But since she (de natuur) pricked thee out for women's
pleasure/Mine be thy love, and thy love's use their treasure.’ De betekenis van deze
regel wordt duidelijk door bij het hardop lezen de klemtoon te leggen op het woord
‘use’.
De commentaren zeggen dat er rond het 35ste sonnet wel iets meer gebeurd moet
zijn dan deze gesublimeerde liefde, maar de werkelijke toedracht van dat ‘iets meer’
blijft onduidelijk.

Je ziel vergooid
Van dit buitengewoon interessante proces van liefde en lijden is, na de heruitgave
van de vertaling van Burgersdijk uit 1879 nu een nieuwe vertaling verschenen. Jan
Jonk vertaalde alle 156 sonnetten en het moet gezegd dat hij een uitzonderlijke
prestatie geleverd heeft. Lees een sonnet van Shakespeare en hoor, met het binnenste
of met het buitenste oor, dat doet er niet toe, de ‘music to hear’ ervan. In alle 156
vertalingen van Jan Jonk is die muziek te horen: de cadans van Shakespeares ritme;
het aarzelen waar geaarzeld moet worden; de nadruk op één woord in de cadans ten
koste van het andere; het nauwkeurig volgen van de versvoet die Shakespeare ook
gebruikt - met perfect respect en nauwkeurigheid volgt hij de meester.
Zijn vertalingen klinken werkelijk als vertalingen van Shakespeare. Dubbele
grappen van Shakespeare, waar hij een woord in meerdere betekenissen laat optreden,
worden door hem opgemerkt en zo mogelijk in het Nederlands weergegeven. Door
lange studie heeft Jonk begrepen hoe dubbelzinnig deze poëzie is. Soms moet echter
bij de vertaling de muziek van de cadans het winnen van de werkelijkheid. Als
Shakespeare in sonnet 121 zich wil rehabiliteren voor de laster die rondgaat dat hij
‘vile’ zou zijn, zegt hij ‘'Tis better to be vile than vile esteemed’. Jan Jonk vertaalt
‘Het is beter slecht te zijn dan slecht te heten.’ Dat Shakespeare een dergelijke
cynische uitspraak persoonlijk, en niet in de mond van een figuur uit een van zijn
toneelstukken zou leggen, lijkt mij onwaarschijnlijk. ‘Vile’ betekent: laag,
verachtelijk, afschuwelijk, waardeloos, gering. Misschien ging in de hofkring zijn
adorerende liefde voor de Earl wel door als laag, verachtelijk, enzovoort. Met de
connotatie dat het om een homoseksuele verering en liefde ging. ‘Vile’ heeft zoiets
als ‘een mietje’. ‘Vile’ kan daarom al niet met het cynische ‘slecht’ worden vertaald
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omdat Shakespeare in regel 9 van hetzelfde sonnet terugkomt op die beschuldiging
met: ‘No. I am what I am.’ Als dat niet van morele kracht getuigt... Een ander
voorbeeld is het begin van sonnet 129: ‘Th' expense of spirit in a waste of shame...’
Dit sonnet handelt over het perfide karakter van ‘lust’, over het feit dat iedere man
lust wil ervaren en het tot iedere prijs najaagt, totdat hij het gehad heeft en het
vervolgens kan verachten en weggooien. Jan Jonk vertaalt: ‘Je ziel vergooid,
beschaamd, ontredderd zijn’. Ik vind dat mooi, het geeft de ontreddering aan die
soms na een liefdesspel gevoeld kan worden. Maar als het woord ‘spirit’
Vervolg op pagina 18

IGOR STRAWINSKY
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Het magnum opus van Habermas getemd
‘Theorie van het communicatieve handelen’ samengevat
Habermas' theorie van het communicatieve handelen Een samenvatting
door Harry Kunneman Uitgever: Boom, 160 p., f21, Bart Tromp
Het ogenblik waarop ik afhaakte kan ik me nog precies herinneren. Een mooie
lentedag in Dubrovnik, Jürgen Habermas geeft een seminar in een voormalig
Königlich-und-Kaiserliches-schoolgebouw, ontworpen door Robert Musil. Het
onderwerp van dit college: de ideale gesprekssituatie. De akoestiek van de gewezen
K-und-K-ruimte maakte het betoog van Habermas, toch al niet gemakkelijk te volgen
vanwege zijn spraakgebrek - hij heeft een hazelip - nagenoeg onverstaanbaar. In de
pauze bekeek ik mijn onsamenhangende aantekeningen en liep de zon en de wind
tegemoet.
Toch zou dit niet gebeurd zijn als ik in die tijd het zicht had weten te behouden op
de grote lijn in zijn denken. Dit was niet het geval, en niet alleen in mijn geval. In
die tijd (1977) was er eigenlijk niemand, ook - althans niet in het openbaar - Habermas
zelf niet, die wist waartoe al dit werk zou moeten leiden. Na afloop van een volle
dag Kritische Theorie verzamelden de aficionado's zich onder leiding van Richard
Bernstein (Praxis and Action, The Restructuring of Social and Political Theory) in
de lounge van het Imperial, oorspronkelijk bestemd als eendagspaleis voor Franz
Ferdinand en zijn echtgenote die, zoals bekend, in die hete zomer niet verder kwamen
dan Serajewo. ‘Ik denk niet dat dat grote werk er ooit uitkomt’, zei Bernstein somber,
en wij klinkten mee met onze ijsblokjes in de whiskey. Dat was toen een redelijke
verwachting. Het werk van Habermas verschoof van wetenschapsfilosofie naar
taaltheorie, naar legitimatieproblemen van het kapitalisme; vandaar naar het ontstaan
van menselijke samenlevingen en hun evolutie. Het werd een jungle waarin men het
spoor bijster raakte, en in een recensie in Vrij Nederland vergeleek ik het met het
woud van Dunsinam: het bewoog ook nog, zodat ieder die een plekje in de schaduw
dacht te hebben uitgezocht, even later in het volle zonlicht werd gedompeld.
Die vergelijking met het valse bos uit Macbeth was niet oorspronkelijk. Een andere
socioloog gebruikte haar twintig jaar eerder met betrekking tot het oeuvre van de
Amerikaanse socioloog Talcott Parsons. In de jaren zestig en zeventig werd deze
systeembouwer een geliefd doelwit van kritische sociologen, die met een zoveelste
dissertatie aantoonden dat de theorieën van Parsons de ‘status quo’ dienden. Zijn
magnum opus is The Structure of Social Action (1937) waarin hij een synthese van
klassieke denkers als Durkheim, Pareto, Weber, Marx en Marshall tot stand dacht te
brengen binnen een handelingstheoretisch perspectief. Dat wil zeggen een perspectief
waarin de samenleving wordt gezien als het resultaat van de interactie van handelende
individuen.) Zijn latere werk, te beginnen met The Social System (1950) daarentegen,
beschreef de maatschappij als systeem dat het handelen van individuen structureert,
zoniet bepaalt.
Twee jaar geleden publiceerde Habermas dus toch zijn magnum opus, waarin de
talloze Exkursen uit de jaren zestig en zeventig tot een indrukwekkend geheel zijn
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samengevoegd. In doelstelling, in pretentie herinnert deze Theorie des
Kommunikativen Handelns aan wat Parsons voor ogen stond: Habermas is er niet op
uit om Marx op te volgen, maar om de Parsons van het laatste kwart van de twintigste
eeuw te worden. (Of: de nieuwe Sorokin, want deze uitzonderlijke socioloog,
leermeester van Parsons, heeft altijd volgehouden dat Parsons er met zijn ideeën van
door is gegaan.) Met Parsons (maar niet met Sorokin) deelt Habermas een moeizame,
gecompliceerde betoogtrant, ook al is het ruim 1200 bladzijden tellende boek van
Habermas toegankelijker en beter leesbaar dan alles wat hij sinds Theorie und Praxis
heeft gepubliceerd.

Jürgen Habermas, tekening Levine

Als men daarbij in aanmerking neemt dat de beheersing van de Duitse taal in
Nederland sterk is teruggelopen sedert op de middelbare scholen nog maar twee
moderne talen geleerd hoeven te worden, dan is de samenvatting die Harry Kunneman
van Theorie des Kommunikativen Handelns heeft gemaakt een uitstekend middel
om tot dit boek een ingang te vinden. Daarna moet men overigens toch weer Duits
leren, want deze Nederlandse samenvatting is, zoals de auteur in de inleiding stelt,
allereerst geschreven als steun of stimulans voor degenen die Habermas zelf lezen,
of willen gaan lezen. Naar die maatstaf is de samenvatting wonderwel geslaaagd.
Kunneman volgt de indeling van het boek op de voet en legt waar nodig uit wat
eigenlijk de draagwijdte en slagrichting is van het betoog van Habermas. De
samenvatting - een onderschat intellectueel ambacht - is uitstekend: de 1200 bladzijden
van het oorspronkelijke boek tot knap 150 teruggebracht. De vertaling zelf is eveneens
geslaagd te noemen, maar toch in mindere mate. Dat Kunne-
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man moeilijke - ook in het Duits moeilijke - termen met neologismen als ‘talig’ (voor
‘sprachlich’) opvangt, is hem eerder als vondst dan als verwijt aan te rekenen. Het
is echter jammer dat hij ook het slachtoffer is geworden van het Duits waarmee
Habermas hem bezwangert.
Zo komen we nogal wat lelijke germanismen tegen, als bij voorbeeld
‘uitdifferentiëren,’ en ‘vrijheidsverlies’. Ook de titel is niet mooi: Habermas' theorie
van het communicatieve handelen, in plaats van De theorie van het communicatieve
handelen van Jürgen Habermas. Dit onnodig lelijke Nederlands staat echter een
goed begrip van de tekst niet in de weg.
Het boek ontleent zijn betekenis natuurlijk aan het werk waaraan het refereert, en
een recensie ervan heeft dan ook geen zin als de lezer niet duidelijk wordt gemaakt
waarin het belangwekkende en de grootsheid van deze theorie van Habermas nu wel
gelegen is. Ik kan dat het beste doen aan de hand van de vijf punten die Kunneman
in zijn inleiding naar voren haalt.
De Theorie van het communicatieve handelen is in de eerste plaats op te vatten
als een geschiedenis van het moderne sociologisch denken, Habermas ‘verstaat zich’,
zegt Kunneman (weer een ander germanisme) met nu klassieke denkers als - in de
eerste plaats - Max Weber, Emile Durkheim, George Herbert Mead, Georg Lukács,
Karl Marx, Talcott Parsons en zijn eigen intellectuele vaders, Max Horkheimer en
Theodor Adorno. In dit opzicht herinnert zijn boek aan de Structure of Social Action
van Parsons, maar ook omdat het net als dat werk tegelijk een interpretatie is van
die geschiedenis én een poging tot een integratie van uiteenlopende theorieën te
komen.
De werkelijke grootheid en originaliteit van een denker op dit gebied wordt in
mijn ogen juist gedemonstreerd door zo'n poging om zich in een voorafgaande traditie
te plaatsen. Het zijn meestal charlatans die beweren met iets geheel nieuws te komen,
een bewering die alleen ogenschijnlijk wordt ondersteund door hun negeren van
andere denkers. Het gezichtspunt waaronder Habermas de geschiedenis van het
sociologisch denken analyseert is in de kern hetzelfde als dat waaronder Max Weber
zijn grote vergelijkend-historische studies schreef: hoe het proces van rationalisering
dat zich in het Westen heeft voorgedaan te verklaren. Voor Habermas houdt deze
vraagstelling in dat het sociologisch apparaat waarmee ze beantwoord kan worden,
gebaseerd moet zijn op een theorie van rationaliteit.
Zijn voorstel daartoe is het tweede element dat zijn boek zo baanbrekend maakt.
Habermas concludeert namelijk dat de resultaten van debatten over
wetenschapstheorie die de afgelopen twintig jaar zijn gevoerd, erop wijzen dat
‘rationaliteit’ niet een kwestie is van wetenschappelijk objectief te toetsen uitspraken,
maar een zaak is van redelijke argumentatie. In het eerste hoofdstuk van mijn boek
De samenleving als oplichterij heb ik deze gedachte ook ontwikkeld, maar Kunneman
heeft mij herhaaldelijk gekapitteld dat ik met de uitwerking van die gedachte ‘nog
niet eens een begin’ heb gemaakt. Nu pas begrijp ik wat hij toen bedoelde, want
Habermas bouwt deze these op een buitengewoon interessante wijze uit. In het
centrum van zijn theorie van rationaliteit staat het begrip ‘communicatief handelen’.
Waarheid, juistheid en waarachtigheid vormen de rationele beoordelingsmaatstaven
voor het afwegen van de geldigheid van argumenten, als tenminste de uitwisseling
van argumenten niet wordt beïnvloed door verstorende factoren.
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Leefwereld
De handelingstheorie - die bovendien het voordeel heeft dat ze normatieve elementen,
omdat die onderdeel uitmaken van de structuur van het communicatieve handelen,
niet als Fremdkörper hoeft te beschouwen - is echter volgens Habermas niet voldoende
om de sociale werkelijkheid helemaal te kunnen verklaren. Een aanvulling moet
worden geleverd door de systeemtheorie, die de maatschappij opvat als een sociaal
systeem, en van daaruit de ontwikkeling en het handelen van individuen verklaart.
Het bijzondere van de theorie van Habermas is nu dat hij een synthese tussen het
handelingstheoretische en het systeemtheoretische perspectief tot stand tracht te
brengen. Deze synthese stelt hem in staat om de moderne samenleving te beschrijven
als bestaande uit een leefwereld, de sfeer van de symbolische reproduktie, die
handelingstheoretisch verklaard kan worden; en de sfeer van de materiële reproduktie
(systeem). Dit doet een beetje denken aan de driedeling die Daniel Bell maakt tussen
de domeinen van cultuur, economie en politiek: de eerste vormt bij Habermas de
leefwereld; de beide andere vormen bij hem sámen het systeem.
Het vierde opmerkelijke aspect van dit boek is dat Habermas, onder meer met
behulp van deze onderscheiding, een theorie van maatschappelijke evolutie probeert
te ontwikkelen, waarbij hij vermijdt enig vooruitgangsoptimisme in te bouwen (zoals
meestal bij zulke theoriën het geval is). Vooruitgang is een objectieve mogelijkheid,
maar geen zekerheid. De maatschappelijke ontwikkeling is de resultante van twee
aparte processen van rationalisering: aan de ene kant die van de leefwereld; daardoor
wordt het communicatieve handelen steeds meer bevrijd van de dwang van traditie
en overlevering. Maar de toename van complexiteit en vergroting van efficiëntie in
het systeem van materiële reproduktie, in de domeinen van politiek en economie,
hoe rationeel op zich zelf, staat met het eerste op gespannen voet. Er is sprake van
een polarisatie tussen de leefwereld - met name van de privé-sfeer en politieke
openbaarheid - en de systemen van staat en economie. In de eerste wordt
gereproduceerd door communicatief handelen, gericht op overeenstemming door
middel van argumentatie. In de tweede gaat het om doelgericht handelen, met als
inzet geld en macht.
Daarmee is ten slotte het vijfde punt genoemd dat de theorie van Habermas zo
belangrijk maakt: zij geeft ook een diagnose van onze tijd. Habermas kan de grote
problemen van ontwikkelde maatschappijen beschrijven als een gevolg van de
kolonisering (kolonialisering, volgens Kunneman) van de leefwereld: het met geweld
binnendringen van staat en economie om problemen te lijf te gaan met geld en macht
die nu juist alleen maar via communicatief handelen zijn op te lossen. Habermas
werkt in het laatste hoofdstuk deze these op een even genuanceerde als gecompliceerde
manier uit. Dat hij een sociologische en filosofische tour de force heeft verricht,
moge uit het bovenstaande naar voren zijn gekomen. Zowel de empirische
houdbaarheid van zijn denkbeelden als hun vruchtbaarheid voor politiek handelen
moet nog worden aangetoond, een karweitje dat voldoende stof omvat om laten we
zeggen, alle Nederlandse sociologen en filosofen tot het jaar 2000 voorwaardelijk
te financieren. Ook dit zegt nog niets definitiefs over zijn meesterwerk, waarbij
Kunneman deze verhelderende uiteenzetting schreef.
■
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Kavafis
Vervolg van pagina 9
die ik zelf heb aangelegd.
Er staat een huis dat ik ken
in een tuin vol planten
die met mijn verleden te maken hebben.
Ook de jongen aan het venster
heeft een geprent gezicht.
Vóór hij spreekt ken ik
het kelig timbre van zijn stem,
voor hij zich uitkleedt
de geur van zijn borst.
Op het nachtkastje
wijst hij me bekende verzen.
Ik heb al zoveel geschreven
dat ik me argeloos vergrijp
aan eigen oude vondsten.

Wèl heb ik opzettelijk het motief uit ‘De tafel naast mij’ gebruikt in
De oude dichter
Vannacht - ik kon niet slapen
hoewel het eindelijk koel werd ging ik naar het morsig café
dat bijna verstild was.
Er hingen wat mannen op stoelen,
half slapend; een magere zwarte jongen
keek hoopvol op, de hand
haast onbewust strijkend
over zijn ranzige gulp.
In een hoek, met ogen als lampen
zat de oude dichter. Hoe vaak
had ik dat gewenst. ‘Is je lief
weer de hort op’ vroeg hij. Ik knikte.
‘Ik heet Soeleiman’ fluisterde de knaap,
‘ik doe alles wat u wilt, alles’.
‘Ik heb hem gekend toen ik zelf
nog een jongen was’, zei de grijze dichter,
‘als hij naakt in mijn bed lag
was het of ik in de wandspiegel keek’.
Soeleimans haar rook naar houtvuur,
zijn lijf bitter, en de grote dichter
keek goedkeurend toe in de spiegel
de hele nacht.

En nu? Ik weet het niet. Ik zal aan de vertalingen blijven werken, zoals ik aan mijn
eigen gedichten blijf werken. Ik hoop nog te beleven dat álles wat Kavafis nagelaten
heeft (vier archiefkasten vol) algemeen toegankelijk wordt, zodat mijn verzameling
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Kavafis-boeken die van één deel in de loop der jaren uitdijde tot een paar
boekenplanken vol, een hele boekenkast zal gaan vullen. Ik zal nog veel ontdekken,
ook in datgene wat ik al meen te kennen.
Het is mij niet mogelijk uit te maken hoe het allemaal vervlochten is. Ik kan me
er enkel over verwonderen dat ik klaar zat toen ik het licht op moest vangen. En met
mij zovele anderen op andere momenten, in andere landen. Wie weet of ik het door
mag geven naar een plaats waar iemand die nog niet geboren is precies op tijd zal
zitten wachten, het hoofd vol herinneringen aan momenten van schoonheid en geluk,
de dichterpen in de hand.
■

K.P. Kavafis 1863-1935
1863

29 april geboren te Alexandrië, negende
en laatste kind van Petros K. en
Charikleia Photiades, beiden uit
Konstantinopel afkomstig.

1870

Zijn vader sterft. Het familiefortuin slinkt.

1872-77

Charikleia verhuist met haar zoons naar
Liverpool, in 1874 naar Londen, 1876
weer naar Liverpool, 1877 terug naar
Alexandrië. 1876: liquidatie van de
familiefirma, verlies van het vermogen.

1879-82

Over K's opleiding is weinig bekend. Hij
schijnt in Engeland school te hebben
gegaan, en in 1881-82 een jaar op een
handelsschool in Alexandrië te hebben
gezeten.

1882-85

In 1882 vlucht Charikleia wegens
onlusten in Egypte naar Konstantinopel.
K. blijft bij haar tot de terugkeer in '85.
In deze tijd is hij met schrijven en dichten
begonnen.

1886

Eerste journalistieke bijdragen en
gedichten gepubliceerd.

1891

Eerste ‘feuille volante’, (K. publiceerde
zijn gedichten op losse blaadjes.)

1892

Hij gaat werken op het ‘Irrigation Office’
na drie jaar volontairschap.

1897

9 mei - 28 juni reis naar Parijs en Londen
met broer John.

1899

Dood van zijn moeder.

1901

12 juni - 5 aug. Eerste reis naar
Griekenland
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1903

Tweede reis naar Griekenland. 30 nov.:
eerste artikel van Xenopoulos over K. in
‘Panathinaia’.

1905

Derde reis naar Athene.

1907

K. gaat wonen in de Rue Lepsius 10 in
Alexandrië. Hij zal niet meer verhuizen.

1914

Ontmoeting met E.M. Forster.

1917

Ontmoeting met Alexandros Singopoulos,
die zijn erfgenaam zal worden.

1922

Gaat met pensioen.

1926

Krijgt de ‘Orde van de Phoenix’.
Alexandros Singopoulos trouwt en komt
met Rika in het appartement beneden K.
wonen.

1932

Keelkanker geconstateerd. Vergeefse
operatie in Athene.

1933

29 april: Kavafis sterft op zijn zeventigste
verjaardag in Alexandrië.

1935

Eerste uitgave van zijn gedichten,
verzorgd door Rika Songopoulos.

Shakespeare
Vervolg van pagina 13
ook de betekenis heeft van zowel ‘energie’ als ‘geestrijk vocht’, dan kun je toch de
eerste regel van dit sonnet dat handelt over twee mensen die het doen, van wie de
ene ten minste een man is, beter vertalen met: ‘Je ziel vergooid, vermorst, ontredderd
zijn’. Omdat ‘spirit’ dan dichter de betekenis van ‘sperma’, die het ook heeft, benadert.
Maar dit zijn kleinigheden. Op elke vertaling van zo'n groot dichter als Shakespeare
valt wel iets aan te merken.
Er zijn twee dingen die me over deze vertaling werkelijk ter harte gaan. Ten eerste
dat de uitgave, die, volgens goed en nog niet zo oud gebruik, de originele Engelse
versie naast de Nederlandse vertaling drukt, aangeeft met hoeveel gemak en vooral
met hoeveel eenvoud Shakespeares genie over elke vertaling heenstijgt. Jan Jonks
vertaling is ouderwets. Met alle respect voor de dichter heeft de vertaler zich gehouden
aan de gebeeldhouwde wetten van het sonnet. Hij maakt, door het naast elkaar plaatsen
van het origineel en de vertaling, het origineel toegankelijk, tegelijk met alle moeilijke
problemen die hij virtuoos oplost. Maar het ‘virtuoso’ kan niet op tegen de magistrale
eenvoud die Shakespeares versbouw kenmerkt.
Het tweede is dat ik graag in een bundel, die in staat is dat deel van de Nederlandse
lezers dat nog niet in de gelegenheid was Shakespeares sonnetten te lezen, ertoe over
te halen dat eens te doen, een biografische inleiding over de sonnetten had gezien.
W.H. Auden stelde dat Shakespeare ‘horrified’ moet zijn geweest toen hij op
vijfenveertigjarige leeftijd de uitgave van zijn sonnetten het licht zag zien. Wie zou
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er niet ‘horrified’ zijn als de inhoud van de meest geheime lade van zijn bureau ineens
vrijelijk bij een boekverkoper verkregen kan worden?
■

SIMON VESTDIJK
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Pubers van binnenuit
Het debuut van Hermine de Graaf
Een kaart, niet het gebied door Hermine de Graaf Uitgever: Meulenhoff,
161 p., f26,50
Diny Schouten
‘Onder redactie van K.L. Poll’, zoals met enige nadruk tegenover de titelpagina
vermeld staat, verscheen bij Meulenhoff, serie: Hollands Maandbladreeks, het
(verhalen)debuut van Hermine de Graaf, Een kaart, niet het gebied. Wat moet ik me
bij die redactie voorstellen? Iets als: goedgekeurd door de Vereniging van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen? Dat de 162 bladzijden geredigeerd zouden zijn, geloof
ik niet. Hermine de Graaf schrijft een nogal onbeholpen Nederlands, en dat is van
de eerste (‘Zoals veel huilen bij baby's, meende Lisa dat fluiten goed was voor haar
longen’) tot de laatste (‘Ze blijven staan mieren aan de sluiting en tegen elkaar
kletsen’) bladzijde allemaal afgedrukt. Maar haar verhalen hebben sfeer, dat maakt
veel goed. Ze gaan over meisjes, in de voor de buitenstaander aanvallige maar voor
de betrokkenen zelf verschrikkelijke leeftijden tussen tien en negentien jaar.
Kinderen lijden, dat is bekend, onder hun ouders, die hen, met of zonder opzet, weten
te vermorzelen onder ongeïnteresseerdheid, gemakzucht, ijdelheid en wantrouwen.
Hermine de Graaf weet prachtige, grimmige voorbeelden te geven hoe kinderen in
de smaak horen te vallen, hoe hol de verontwaardiging is waarmee hen gezegd wordt,
‘ook eens rekening te houden met anderen’. Daarom is de eigenzinnige
kwaadaardigheid waarmee haar hoofdpersonen hun verschrikkelijke ouders
terugpesten, heel leuk. Vooral Lisa, uit ‘Menarche, tiende levensjaar, geen
bijzonderheden’, Klaartje (‘Ik voel me goed, helemaal niet bang’) en Jelle (‘Kersen
eten’), uiterst pesterige meiden, bevredigen volkomen het rechtsgevoel.
Dat is wat aan deze verhalen deugt. Hermine de Graaf zegt misschien niets nieuws,
maar het is de taak van de literatuur ook niet om iets nieuws te brengen. Het gaat om
de manier waarop oude waarheden, al zijn het platitudes als: ‘volwassenen zijn
wreed’, verwoord zijn. Daarin zit meteen de zwakte van deze verhalen: Hermine de
Graaf heeft, als debutante misschien, te veel aandacht voor de inhoud, en te weinig
voor de vorm.
Daarvoor wil ze ook te veel betogen, vermoed ik. ‘In de Nederlandse literatuur,’
zegt de aankomende schrijfster Klaartje uit het laatste verhaal, ‘Snoepjesnacht’, ‘is
al vaak geschreven over jongens die verliefd worden op een medescholiere aan wie
ze hun liefde niet durven bekennen omdat ze bang zijn voor hun machtige vaders,
met als gevolg dat zij hun moeders en de dienstmeisjes gaan verheerlijken. Ik wil
laten zien dat de eerste passen van het meisje niet naar de moeder toe, maar van haar
weg voeren, via de vader naar buiten leiden. En dat de verwijdering tussen een moeder
en een dochter definitief kan worden door het ketsende geluid van een pruimepit die
in een boog tegen een ruit gespuwd wordt.’
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Hermine de Graaf, foto Chris van Houts

Dat verhaal moet ‘Kersen eten’ zijn, waarin de zeventienjarige Jelle haar vader
kwalijk neemt dat hij de mislukte student Simon een geschikte vriend voor haar
vindt. In méér verhalen is de loyaliteitskwestie tussen vader en dochter hoogst
belangrijk. Uit ‘Mijn vader is dood’: ‘Mijn vader had het moeilijk en ik had het
moeilijk, want ik moest als elk meisje kiezen tussen hem en een vriend.’ Mijn bezwaar
is dat ze in zulke passages te veel generaliseert. Het is onliterair, om het over álle
meisjes te willen hebben, literatuur moet over dat éne meisje gaan. Of een geval
universele geldigheid bezit, moet als conclusie aan de lezer worden overgelaten.
Ze maakt ook de fout, gevoelens te benoemen, zonder in te zien dat dat zo weinig
effect heeft. Een zin als: ‘ik voel mijn gedeprimeerde stemming omslaan’, doet
mogelijk een therapeut verblijden omdat hij daar ‘iets mee kan’, maar de lezer is
helaas die therapeut niet. Klaartje, hoofdpersoon in ‘Snoepjesnacht’, uit haar wens
tot een gesprek met haar moeder, ‘met echt gevoel erin, en dat ook lang moet duren
zodat we moe worden en onze verdedigingstechnieken niet meer werken’. Zelfde
commentaar. De slotalinea van ‘Mijn vader is dood’ is er ook een voorbeeld van hoe
gevoelens die benoemd worden niet erg overtuigen: ‘Ik mis mijn vader nu al, zomaar
wat tegen hem praten, de sfeer oproepen van: Waar vroeger vissers hun netten
uitwierpen ligt nu het welvarende centrum van de Noordoostpolder... Emmeloord!
Dat zou ik fijn vinden.’
Een ander verhaal heet, gelijkluidend aan de laatste regels ervan: ‘Ik voel me goed,
helemaal niet bang’. Mooi zo, maar het gaat er niet om dat de hoofdpersoon iets zegt
te voelen, de lézer moet iets voelen. Regie-aanwijzingen als ‘manisch roep ik’ horen
overbodig te zijn, net zo overbodig als ‘raadde ik aan’; ‘zeg ik deskundig’; ‘verzeker
ik haar’; ‘stelde ik voor’ achter dialoogzinnetjes.

Stippeltjes
Dialoog moet trefzeker zijn, trouwens. Die van Hermine de Graaf klinkt vaak al te
bedacht: ‘“Zeg hem zijn hand uit de broekzak te houden”, hoorde ik haar nog roepen’;
‘Hij zei, je vader is dood en hij gaf me er een hand om’; ‘‘Waarom hebben jullie
mijn foto uit de etalage laten halen?’ ‘Hoezo, foto!’ ‘Nou die foto van mij die zo goed
gelukt was dat ze haar buiten hingen!’ ‘Haar? Hermine de Graaf heeft vast in het
woordenboek gekeken om het woordgeslacht van ‘foto’ vast te stellen, zoals ze ook
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wel bij ‘melk’ gekeken zal hebben voor de zin: ‘In de keuken zette ik een steelpannetje
met melk op het fornuis en wachtte tot zij kookte.’ Zuid-Nederlands? Waar het me
om gaat is dat ze niet in het woordenboek moet kijken, maar moet luisteren naar hoe
mensen (volwassenen, kinderen), zich uitdrukken als ze iets tegen elkaar zeggen.
Als Hermine de Graaf dat al doet, dan pikt ze er te veel het modieuze (dus al snel
gedateerde) uit: ‘ik voelde me behoorlijk moe’; ‘dan heb ik het helemaal niet meer’;
‘je wordt er half maf van’; ‘doen jullie eens niet zo uiig’. Ook de ongevraagd-intieme
toon door het gebruik van ‘je’ vind ik storend: ‘Wat moet je nou met zo'n ouwe man,
zul je vragen’; ‘Je moet weten dat ik nog een kinderbuik heb’; ‘Ik zal je vertellen
hoe ik was als kind’; ‘Denk je nou werkelijk dat er in die milieus gezeverd wordt
over symbolisch kannibalisme, over onbewuste wraak- en strafbehoeftes? Vergeet
het maar rustig...’ Stippeltje, stippeltje,
Vervolg op pagina 23

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

20

Easy en minder easy reading
Inez van Dullemen, Frans Stüger en Ben Borgart
Levende cargo door Ben Borgart Uitgever: De Bezige Bij, 189 p., f28,50
Het misverstand door Frans Stüger Uitgever: Querido, 128 p., f27,50
Na de orkaan en andere verhalen door Inez van Dullemen Uitgever:
Querido, 109 p., f22,50
Peter de Boer
Ben Borgart is de schrijver van een zevental in vlotte praatstijl geschreven romans
die de critici, al naar gelang hun luim, afwisselend karakteriseerden als ‘luchthartig’,
‘sappig’ of als ‘geleuter’. Zijn stiel is niet de literatuur, maar de verstrooiing, het
amusement. Dit geldt ook weer voor zijn nieuwe boek: Levende cargo. Wie het leest
en voor dit genre gevoelig is, kan gedurende een paar uur de dagelijkse
beslommeringen vergeten en wegdrijven op de golfslag van de kolderieke
onbeduidendheid; daarna wordt alles weer zoals het was, want de roman laat geen
enkele diepere indruk na, maar men heeft de middag of avond tenminste wel met
easy reading om gekregen.
De hoofdpersoon is Henk (‘onze held’) Mulder. Tijdens een verblijf in Australië
komt hij per toeval in het bezit van een zeldzaam aapje, dat op de zwarte markt een
slordige anderhalf miljoen zou kunnen opbrengen. Hij smokkelt het beestje Nederland
binnen en stort zich in de wereld van de internationale dierenhandel. Een Antwerpse
studente brengt hem in contact met een Aziaat, die Mulder en zijn aapje - levende
cargo - naar Engeland smokkelt, waar Mulder zich in verbinding stelt met de London
Zoo. Voor het zover is doen zich allerlei verwikkelingen voor. Een louche handelaar
in exoten, een homoseksuele bioloog, een door UFO's geobsedeerde houder van een
dierenpension en andere kleurrijke types beginnen zich met Mulders zaken te
bemoeien. Er worden pogingen gedaan het aapje te ontvoeren en het te doden door
er een giftige slang op los te laten. Van de weeromstuit koopt onze held een revolver:
‘In enkele weken tijds was Henk Mulder een desperado geworden.’ In Londen loopt
het slecht met de kersverse desperado en zijn aapje af, - hóe precies dat verklap ik
niet, want het slot van een schelmen- en avonturenroman dient een boekbespreker
te ontzien als gold het de eer van een virgo intacta.
Welnu, voor een de lezer paralyserende stijl, een hem de adem benemende
compositie, een visie, een beeld, een anekdote die hem, ik durf het nauwelijks te
zeggen, even... ontroeren, al is het maar een seconde - kortom: voor literatuur moeten
we bij Borgart, ik zei het al, niet zijn. Doe ik de schrijver nu niet te kort? Criticus
Aad Nuis, die veel wijzer en bedaarder is dan ik en die ik, wat deze kwaliteiten
betreft, met de week verder op mij zie uitlopen, zegt altijd dat je een boek op zijn
eigen merites moet beoordelen. Akkoord. Vanuit een positieve grondhouding
geredeneerd is Borgart een groot beoefenaar van een klein genre. Levende cargo is
als een veredeld jongensboek: er zit vaart in het relaas, er gebeurt van alles en de
auteur is een jolige verteller. Die kwaliteiten kunnen echter gemakkelijk in hun
tegendeel omslaan. Neem bij voorbeeld de joligheid. Jolig is de wijze waarop de
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personages zich uiten: ‘Dag schattepattie van me... Hoor eens troel, zeg, voel jij wat
voor een wereldreisje?’ Jolig zijn de vele confrontaties tussen het Vlaams en het
Nederlands die Borgart als running gags door zijn romansoufflé lardeert: ‘“Pardon,
hegge er een officieel mandaat toe?” “Wat verstaat u daaronder?” “Awel, een
invitering.” Henk krabde zich eens op zijn kruin.’ En hoe flitsend jolig ook worden
de typetjes neergezet: ‘Afwisselend zocht de gedesillusioneerde vrouw haar heil in
Christus, de spermabank, sherry, roddelvriendinnen of vreemdgaan. Niets mocht
baten.’ Driewerf jolig, zeker, alleen moet men wel enigszins maat weten te houden.
Maar Levende cargo bestaat uit een diarree van dit soort kwinkslagen en voor de
meeste ervan zou een quizmaster, of de presentator van een bingo-avond, zelfs nog
niet warmlopen. Mijn quantum redelijkheid is voor een boek als dit eenvoudig niet
toereikend, en het is dan ook met een gevoel van grote opluchting dat ik Borgarts
wereldje in woorden de vergeethoek van mijn brein zie omslaan.

Frans Stüger

Frans Stüger
Aan het slot van Simon Vestdijks roman Ivoren wachters staat dat Schotel de Bie,
leraar Nederlands, voor de rest van zijn leven ‘door buien van de diepste
neerslachtigheid geteisterd’ werd. De hoofdpersoon in Frans Stügers nieuwe roman
Het misverstand, Simon de Nie, is ook leraar Nederlands en híj eindigt als een eeuwig
dronken clochard. Het gaat leraren Nederlands, en de beroepsgroep in het algemeen,
in romans zelden voor de wind. Wat dit aangaat is de literatuur een getrouwe kopie
van de werkelijkheid. Lezers van Vrij Nederland hebben eind vorig jaar in een aan
het onderwerp ‘overspannen leraren’ gewijde aflevering van het kleurkatern een
aantal bloedstollende verhalen - uit het leven gegrepen! - kunnen lezen die iedere
verbeelding tarten. Op een rustige, psychologisch verfijnde manier heeft Frans Stüger
het wee van de leraren in zijn roman tot het zijne gemaakt en in een meer algemene,
niet per se aan het leraarschap gebonden context geplaatst. In de zomervakantie trekt
Simon de Nie, eenenveertig jaar oud, zich in zijn eentje terug in een Fries
plattelandshotelletje om tot rust te komen. De school en zijn huwelijk benauwen
hem. Hij is niet in staat gebleken om enig wezenlijk contact met zijn leerlingen te
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krijgen en in zijn huwelijk is het grote vuur van de hartstocht al lang gedoofd. Haaks
op dit sombere hier en nu staan zijn herinneringen aan Dinie, een meisje met wie hij
dertig jaar geleden verkering heeft gehad: déze liefde en dit contact bestaan in zijn
verbeelding nog steeds.
Al op de eerste dag van zijn retraite beseft De Nie dat zijn problemen onoplosbaar
zijn: ‘het is voorbij. Alles wat ik nu nog doe is een for-
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maliteit. Het wezenlijke is al lang gebeurd.’ Toch lijkt het er even op dat het verleden
in zijn oorspronkelijke luister kan worden hersteld. Tussen Paula, de twaalfjarige
stiefdochter van de hotelier, en De Nie ontstaat een hechte band. Voor hem is zij de
belichaming van een geliefd herinneringsbeeld, voor haar is hij een volwassene die
haar begrijpt en haar misschien uit het gehate Friese dorp kan meetronen naar zijn
woonplaats Amsterdam. Natuurlijk is het een misverstand te menen dat de
werkelijkheid een blijvende verhouding tussen een man en een meisje gedoogt. Voor
beiden loopt het verhaal dan ook fataal af. De schim van J.C. Bloem waart door onze
eigentijdse letteren wanneer de wanhopige leraar nogmaals stelt: ‘alles gaat voorbij.
(...). Er blijft niets over. Alle herinneringen doen pijn.’
Media vita wordt alles somber. Stüger heeft het thema midlife-crisis knap
uitgewerkt. Heel onnadrukkelijk en toch overal voelbaar is er die schrijnende
tegenstelling tussen de man die trouw blijft aan zijn jeugdliefde en de leraar die met
de (school-)jeugd nauwelijks nog uit de voeten kan. De sterkste fragmenten zijn die
waarin Dinie en Paula een toonaangevende rol spelen. Sterk vanwege de prachtige
overvloeiers tussen heden en verleden, en sterk vanwege de stilistisch gelukkige
wijze waarop de onschuldige vrijages met beide meisjes worden beschreven: ingetogen
(de oude heer Van Oorschot zou zeggen: kuis), en toch door en door sensueel en
erotisch. Wel is het jammer dat buiten deze fragmenten diezelfde ingetogenheid
Stügers proza opeens wat kaal, wat dunnetjes maakt. De zelfgesprekken en dialogen
hadden wel hartstochtelijker en ironischer gemogen; in dit opzicht heeft bij voorbeeld
Martin Walser in Ein fliehendes Pferd, een roman die eveneens over een door de
midlife-crisis gekwelde leraar handelt, beslist meer te bieden.
Over een paar technische eigenaardigheden moet ik nog iets kwijt. Er wordt in
deze roman veelvuldig geswitcht tussen hij- en ik-fragmenten. Daar is niets op tegen.
Het is een probaat middel om het innerlijk van een personage beter voor het voetlicht
te krijgen. Maar Stüger overdrijft wanneer hij de langere zelfgesprekken van De Nie
volkomen onnodig onderbreekt met zinnen als ‘Hij vulde zijn glas bij’ of ‘Hij fronste
zijn voorhoofd’. Vaak vormen zulke zinnetjes een alinea op zich zelf; daarna gaat
de monoloog gewoon verder. De zin van dergelijke interrupties ontgaat me. Ook
blijft het onduidelijk waarom de zelfgesprekken van De Nie soms wel en dan weer
niet tussen aanhalingstekens zijn gezet, te meer daar het voor de andere personages
schijnbaar niks uitmaakt of De Nie zijn monologen alleen maar denkt of hardop zegt.
Wanneer hij in een vol café tegen zich zelf zit te praten valt niemand dat op. Waarom
zou je de zaken op romantechnisch niveau zo compliceren wanneer de inhoud daartoe
geen aanleiding geeft en wanneer dat geen consequenties heeft voor die inhoud?
Nee, zulke technische hoogstandjes, die toch niet zo hoogstaand zijn als Stüger
wellicht meent, doen geposeerd aan. Aan de psychologische diepgang van dit werk
doen ze niets af, maar ze staan het etiket ‘volmaakt’ lelijk in de weg.

Inez van Dullemen
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Inez van Dullemen

Inez van Dullemen is, afgaande op haar meest recente boek Na de orkaan en
andere verhalen, uit heel ander schrijvershout gesneden dan Frans Stüger. Stüger
gaat het in eerste en laatste instantie om de psychologische ontleding, terwijl bij Inez
van Dullemen vooral de sfeertekening, de plastische scherpte en zeer bepaald ook
de sierlijke verwoording vooropstaan. Een passage als de navolgende zal men bij
Stüger niet snel aantreffen: ‘Ergens stuitte ik op een aantal poppen (...). Ze lagen in
de meest dramatische houdingen: voorover gekwakt, naakt, met de billen obsceen
omhoog, of op de rug met verwaaid haar en door modder besmeurde gezichten waarin
de glazen ogen naar de lucht staarden. Hun verwording maakte ze krankzinnig levend,
heimelijke nymfomane glimlachjes speelden rond hun rozebladlipjes.’ Inez van
Dullemen ziét meer dan Stüger en zij schuwt een zekere opsmuk bij de verwoording
daarvan niet.
Nu is het ook weer niet zo dat de psychologische component bij Van Dullemen
ontbreekt. De personages in haar verhalen worden, zo stelt de tekst op het achterplat
terecht, ‘op een kritiek moment van hun leven van binnenuit belicht’. Maar dit van
binnenuit belichten wordt in hoge mate door beelden van buitenaf bestuurd. De
innerlijke verwarring van de vrouw in ‘Na de orkaan’ heeft een analogon in de door
de oorkaan verwoeste kuststreek, die Van Dullemen met een bewonderenswaardig
woordschilderingsvermogen voor ons schetst; in ‘De kaketoekoning’ doolt een
jongetje, wiens hart gebroken is door het verlies van zijn kaketoe, heel toepasselijk
door het brandende, zojuist gebombardeerde hart van Rotterdam. En zo is er meer.
In plaats van psychologische ontleding geeft Inez van Dullemen psychologische
verbéélding, waarbij zij het vanouds veronderstelde verband tussen de buitenwereld
en het ‘landschap van de ziel’ vaardig en met suggestief elan weet aan te brengen.
Er gaat een vervreemdende, surreële beklemming van deze verhalen uit, al gebeurt
er niets dat in werkelijkheid strikt genomen niet zou kunnen. Het verhaal ‘De duif’
is hiervan een voortreffelijk voorbeeld. Een beeldhouwer leeft in volkomen
afzondering in een alleenstaand, door een muur met glasscherven omgeven en
elektronisch beveiligd huis. Hij heeft een duif die in de garage een nest heeft gebouwd.
Het eigenaardige beest weigert zich een doffer te zoeken en houdt zich voortdurend
op in de nabijheid van de man, hem met hitsig gepik en gekoer wijzend op huwelijkse
plichten waarvan hij zich uiteraard onmogelijk kwijten kan. De man is dit beu en
besluit de duif te doden. Dus volgt hij haar behoedzaam tot in de garage en drukt op
de knop om de deur te sluiten. De duif weet echter nog net te ontsnappen. Wanneer
de man opnieuw op de knop drukt blijkt de garagedeur niet meer open te kunnen: de
elektromotor waarmee zij wordt bediend is door het er bovenop gebouwde duivennest
onklaar geraakt. Zo zit hij dan, naar het schijnt voorgoed, gevangen in zijn eigenhandig
gebouwde vesting. Het verhaal doet een beetje denken aan Albert Helmans novelle
Mijn aap schreit, die ook de demonische haat-liefde-verhouding tussen mens en dier
tot thema heeft. Trouwens, Van Dullemens proza, waarin het visuele element, de
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bloemrijke stijl en de bizarre verhaalstof zich zo sterk op de voorgrond dringen, heeft
helemaal een Helmaneske toets.
Ook ‘Kilometer 210210’ is een tamelijk ongewoon verhaal. Een overspannen
jongeman, die in zijn auto langs de snelweg raast, heeft de dwangneurotische neiging
om aan de stand van de kilometerteller allerlei merkwaardige betekenissen toe te
kennen Bij km-stand 210000 flitst er door hem heen: ‘Je kunt suïcide plegen door
een getal in gedachten te nemen. Welk getal zal ik nemen? Deze 210000 plus mijn
geboortejaar, of mijn leeftijd.’ Hij kiest tenslotte het ‘noodlotsgetal’ 210210. Wanneer
die stand bereikt wordt begaat hij geen zelfmoord, maar krijgt hij wel een aanrijding.
‘Na de orkaan’, het beste verhaal uit de bundel, ontleent zijn surreële kracht bovenal
aan de chaotische staat waarin het door een vloedgolf overspoelde en daarna weer
drooggevallen landschap verkeert. De vrouwelijke hoofdpersoon zegt het zo: ‘Om
mij heen was een Salvador Dali-landschap tot werkelijkheid geworden.’ Via
flash-backs krijgen we een indruk van de toestand tijdens het noodweer: ‘Alles was
in beweging, kolking, waterhozen, wind die je de adem afsneed als een mes.
Krankzinnig geworden meubels, als beesten in paniek op hol geslagen, verbrijzelden
alles wat op hun weg kwam, elkaar stukstotend, versplinterend: al die bezittingen
die altijd braaf en dienstbaar in eetkeuken of zithoek hadden gestaan, stormden nu
op ons los in een vernietigende aanval van razernij. Wij raakten daartussen bekneld,
onze lichamen werden opengereten als weke meloenen.’
Zó, als de ontwerper van een opstandige oerwereld, is Inez van Dullemen op haar
best. Zij mag met haar kwantitatief bescheiden oeuvre dan een figuur van het tweede
plan zijn, met deze bundel zit zij, afgemeten aan wat er de laatste jaren aan verhalend
proza verscheen, gewoon vooraan, op de eerste rang.
■

SOFIA LOREN
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Liefde en boete
De nieuwsgierigheid en het begrip van Isaac Bashevis Singer
The Penitent door Isaac Bashevis Singer Uitgever: Jonathan Cape, 170
p., f43,15
Oude liefde door Isaac Bashevis Singer Vertaling: Joop van Helmond
Uitgever: De Arbeiderspers, 292 p., f39,50
De duizendkunstenaar van Lublin door Isaac Bashevis Singer Vertaling:
Joop van Helmond Uitgever: De Arbeiderspers, 299 p; f28,75
Aad Nuis
De roman van Isaac Bashevis Singer, die in het Nederlands De duizendkunstenaar
van Lublin heet - in het Amerikaans is dat The Magican of Lublin, in het Jiddisch
waarin het boek oorspronkelijk geschreven werd Der Kunzenmacher fun Lublin behelst de geschiedenis van een zondaar die zich bekeert.
Jasja Mazur, acrobaat, illusionist, hypnotiseur en meester in het openen van sloten,
trekt in zijn huifkar door Polen in de jaren rond 1870 en viert triomfen tot in de
hoofdstad. Thuis in Lublin heeft hij huis en hof en een toegewijde, vrome vrouw,
maar hij is daar zelden. Hij heeft de studie van de Talmoed al jong opzij gezet voor
het reizende circus. Hij gelooft wel in God, maar op zijn eigen vrije artiestenmanier.
Overal heeft hij minnaressen, en hij bestuurt zijn ingewikkelde liefdeleven met
dezelfde behendigheid waarmee hij toeren uithaalt op het slappe koord. Maar hoewel
hij optrekt met dieven en ander uitschot, is hij een eerlijke jongen gebleven, en ook
de meisjes hebben geen klagen over hem, behalve dan dat ze hem moeten delen.
Alles gaat goed met Jasja, alles lukt hem - tot hij een grens overschrijdt en de
demonen zich tegen hem keren. Een katholieke weduwe uit de betere standen, op
wie hij verliefd is, wil met hem trouwen en met hem naar het westen trekken, mits
hij christen wordt en voor het geld zorgt. Daartoe gaat de grote slotenbreker voor
het eerst op het dievenpad. Hij blundert als een beginneling. Sleutels doen niet wat
hij wil. Hij verstuikt zijn voet bij een onbenullige sprong. Zijn vriendinnen, eerst zo
verknocht, keren zich van hem af. Eén pleegt er zelfmoord. Berooid, hinkend en
kreunend van schuldbesef vlucht hij terug naar Lublin, waar hij zich, tot verdriet van
zijn vrouw die eindelijk eens iets aan hem dacht te hebben, laat inmetselen op een
klein raampje na. Al gauw komen van heinde en verre de mensen de vrome kluizenaar
bezoeken, en Jasja de Boeteling eindigt nog beroemder dan Jasja de Kunstenmaker
ooit was.
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Isaac Bashevis Singer

The Magician of Lublin - de Amerikaanse versie - is van 1960, toen Singer
zesenvijftig was. Nu, op zijn tachtigste, is er een nieuwe, korte roman over een
boeteling van hem verschenen, die dan ook The Penitent heet. Helemaal nieuw is
het boek niet. Al in 1973 verscheen de Jiddische versie in afleveringen, en een paar
jaar later in boekvorm. Dat was dus nog voor de Nobelprijs, die Singer in 1978 ten
deel viel. Maar voor een wereldberoemd auteur die in een verdwijnende taal schrijft,
krijgt de oorspronkelijke editie steeds meer het karakter van een try-out, met de
Amerikaanse editie als de echte première. Het schijnt trouwens dat Singer, die in al
zijn boeken de vertalers en editors nadrukkelijk bedankt, in die Amerikaanse versie
zelf nog van alles bijslijpt en verandert. Hij woont ten slotte al sinds zijn dertigste
in New York, het grootste deel van zijn leven, dus dat kan hij best.

De klap
De nieuwe boeteling, Joseph Schapiro, is honderd jaar jonger dan zijn voorganger.
Hij ontmoet, zo lezen we, de auteur in 1969 bij de Klaagmuur; zijn levensverhaal
vult de rest van het boek. Joseph, afkomstig uit een geslacht van rabbijnen, heeft de
oorlog overleefd in Polen en Rusland. Als door een wonder vindt hij daarna zijn
meisje Celia terug, trouwt met haar en weet naar Amerika te komen. Daar wordt hij
rijk in de handel op een oninteressante en snel vertelde manier. Celia krijgt geen
kinderen, evenmin als de vrouw van de artiest Jasja in het eerdere boek. Aan de
godsdienst doet hij niet meer. Hoewel hij er - anders dan Jasja - eigenlijk niet zoveel
zin in heeft, wordt Joseph door zijn omgeving tot overspel gedreven. Zij maîtresse
en haar dochter plukken hem waar ze kunnen, en ook overigens wordt hij er niet
gelukkiger van. Hij droomt soms dat hij, als gevolg van zij zedeloze levenswandel,
in een nazi-uniform rondloopt.
Dan komt de klap. Op een kwade nacht komt hij erachter dat zijn vriendin er nog
een andere vriend op na houdt. Hij stormt naar huis en ziet nog net hoe zijn vrouw
haar minnaar door de achterdeur naar buiten loodst. Zonder nog een woord met haar
te wisselen pakt hij zijn koffers en verdwijnt. Weliswaar brengt de Geest van het
Kwaad hem in de verleiding terug te keren naar de vleespotten van Celia, maar hij
weerstaat die, wordt vegetariër en vertrekt hals over kop naar Israël. Ook daar loert
het kwaad. In het vliegtuig wordt hij haast gegrepen door de aantrekkelijke doch
verdorven joodse dame in de stoel naast de zijne, en ook Israël zelf blijkt even heidens
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als Polen of Amerika. Niet alleen de politieke en persoonlijke zeden wekken zijn
weerzin, ook sprekende kleinigheden als het feit dat het Taalcomité ook voor frutsels
in de etalages van dameslingeriezaken - waar hij blijkbaar zijn ogen nog niet goed
uit kan houden - al namen heeft bedacht in wat voor Joseph nog altijd de Heilige
Taal is.
Ten slotte vindt Joseph rust in de orthodox-joodse wijk van Jeruzalem, Mea Sjeariem.
Hij wordt er een eenvoudig Talmoedgeleerde; oefening blijkt op den duur geloof te
baren. Celia stemt in met een scheiding, hij trouwt een vrome joodse dochter die
hem ook nog drie kinderen baart. Eind goed al goed.
Er is, dat blijkt al uit deze korte samenvatting, veel waarin de beide romans op
elkaar lijken - zoals alle bekeringsgeschiedenissen trouwens. Maar de verschillen
zijn opvallender, en niet alleen wat tijd, plaats en de details van het verhaal betreft.
Over De duizendkunstenaar van Lublin ligt de glans van het sprookje. Het schittert
van kleine grapjes en kleurige bijzonderheden. De suggestie van bovennatuurlijke
inmenging tast de psychologische geloofwaardigheid niet aan, verdiept die eerder.
Het heilige vermaan wordt monkelend verstrekt, en tot het laatst staat het boek
erotisch onder stroom. Jasja is een fascinerend personage, niet alleen als zondaar,
maar zelfs als boetvaardige. De vrouwelijke bijfiguren ko-
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men stuk voor stuk tot leven.
The Penitent is daarbij vergeleken een simpel traktaatje. Joseph Schapiro begint
als een saaie, zelfzuchtige zondaar en eindigt als een even harteloze, egocentrische
moralist. Zoals hij zijn verhaal vertelt, lijkt hij weinig doortrokken van diep
schuldbesef voor zijn oninteressante zonden. Zijn nieuwe leven is niet zozeer een
oefening in boetvaardigheid, maar een steunpunt om des te strenger de staf te kunnen
breken over een schimmige, maar in elk geval boze buitenwereld. Als Celia, die met
die minnaar van haar zijn voorbeeld had gevolgd, in echtscheiding bewilligt maar
haar rechtmatig aandeel van het vermogen wil hebben, lamenteert hij bij voorbeeld
onmiddellijk dat zo de wetten van de heidenen, ook de moderne joodse heidenen nu
eenmaal zijn: ‘Ze bevoordelen de schuldigen.’ De banvloeken die zo iemand naar
de moderne samenleving en de cultuur slingert - alles wat afwijkt van zijn benauwde
normen leidt rechtstreeks naar het nazisme - klinken onvermijdelijk nogal hol.
Voor een deel ligt het verschil tussen beide boeken in het oog van de beschouwer.
Er is een wijd verspreide neiging in onze vrijzinnige cultuur, orthodoxie te
romantiseren mits die ver van ons bed ligt en niet bijt. De wereld van Jasja Mazur,
zo vol zachtmoedige chassidische poëzie en zo tragisch ondergegaan, leent zich daar
uitstekend toe. De donderpreken van Joseph Schapiro daarentegen, die direct tegen
onze werkelijkheid gericht zijn, herinneren onmiddellijk aan de kwade kanten van
elke steile orthodoxie: vijandigheid naar buiten, een alles verschralende
onverdraagzaamheid naar binnen.
Wie zich na The Penitent nog eens in De duizendkunstenaar verdiept, ziet ook
daarin zure trekjes die hem eerder niet waren opgevallen. Al zijn vrouwen zijn de
ontrouwe Jasja trouw. Als één vriendin, een hoerig type van wie de lezer niet anders
had verwacht, aan het eind van zijn martelgang met een ander in bed wordt
aangetroffen, schokt dat hem even diep als de zelfmoord die een andere vriendin
zojuist heeft begaan. ‘Hij had de dood en de ontucht in de ogen gekeken en hij had
gezien dat ze één en dezelfde waren.’ Van enig begrip voor of meegevoel met de
overspelige is ook hier geen sprake.

De vrije wil
Maar ook als we constateren dat de wereld van De duizendkunstenaar bepaald niet
vrij is van bekrompenheid en vooroordeel achter de warmte, de wijsheid en de poëzie,
dan nog blijft het boek een wonder van inzicht in de gevarieerdheid van menselijke
roerselen en drijfveren naast The Penitent. En dus rijst de vraag wat de oude meester
met het laatste boek heeft voorgehad. Wat heeft hem bewogen een zo banale en
doorzichtige man - uit het leven gegrepen, dat wel - te verheffen tot enige held van
zijn roman? Heeft hij in Joseph Schapiro willen laten zien hoezeer overdreven
geloofsijver tot geborneerdheid leidt? Of heeft hij hem toch, althans gedeeltelijk,
willen gebruiken als spreekbuis voor eigen ideeën?
Gelukkig wordt het boek gevolgd door een aantekening van de schrijver die
hierover enige opheldering verschaft. Singer neemt daarin afstand van de toevlucht
die Schapiro vindt in zijn naadloze rechtzinnigheid: een definitieve oplossing van
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het menselijk dilemma is onmogelijk, en zou de vrije wil, ‘de grootste gave van God
aan de mensheid’, ongedaan maken. Maar het gekanker van Schapiro op de wereld
van vandaag vindt wel bijval bij zijn schepper: ‘De geneesmiddelen die hij aanbeveelt
zullen wellicht niet ieders wonden helen, maar de aard van de kwaal zal, hoop ik,
worden herkend.’ Singer neemt, met andere woorden, zijn opgeblazen held niet
helemaal serieus, maar toch serieuzer dan de meeste lezers geneigd zullen zijn te
doen. Blijkbaar ontkomt Singer op zijn oude dag niet helemaal aan de neiging zich
te laten inmetselen in een moralistische afkeer van de dwaalwegen dezer wereld.
Een Nobelprijswinnaar mag best eens de kansel bestijgen, daar gaat het niet om,
maar zijn sterkste kant blijkt het preken gelukkig niet. The Penitent is een zwak boek,
en alleen interessant omdat het licht werpt op een enigszins onverwachte kant van
een veelzijdig kunstenaar.
Uit Oude liefde, de zojuist verschenen vertaling van een bundel verhalen die min of
meer in dezelfde tijd zijn ontstaan, valt op te maken dat de eenzijdige lust tot
vermanen, ten koste van vermaak en inzicht, in The Penitent niet veel meer dan een
tijdelijke bevlieging is geweest. Ook in deze bundel zijn er wel een paar sporen van
te vinden. In Broeder Tor bij voorbeeld komt dezelfde kritiek op heilige namen voor
lingerie voor als in de roman, ditmaal uit de mond van een alter ego van de auteur.
De afloop van dat verhaal, over een erotisch avontuurtje dat eindigt in een lastig
parket voor de held, lijkt strenger bedoeld dan men denken zou zonder de nagalm
van Shapiro's donderpreek in de oren.

Staketsel
Maar over het algemeen is Singer in deze verhalen geheel zijn oude artistieke zelf.
Als steeds spelen ze deels in het vooroorlogse Polen, deels in Amerika of Israël, maar
altijd onder deelgenoten van de joodse cultuur van zijn jeugd. Als steeds ligt hun
kracht in de subtiele exploratie van de irrationele beweegredenen van mensen en de
abrupte, onverwachte en toch begrijpelijke besluiten waartoe ze kunnen leiden. Als
steeds is Eros oppermachtig - de zucht naar roem, wijsheid, macht, rijkdom zinkt in
het niet bij de krachten van liefde en lust.
Iemand die zulke verhalen schrijft, kan geen doorgefourneerde vermaner zijn. Hij
is er te nieuwsgierig voor - en hij begrijpt te veel. Moraal en de Wet zijn belangrijk
in de verhalen van Singer - dat kan moeilijk anders in een cultuur die er zo van
doortrokken is. Maar ze lijken me voor hem als kunstenaar eerder een staketsel dat
nuttig is om zijn intriges op spanning te houden dan een boodschap die zijn personages
van hem uit moeten dragen. Om het ethischer te zeggen: in de verhalen van Singer
zit de moraal van binnen en glimlacht, zij staat niet met geheven vinger op het bordes.
The Penitent is de uitzondering die de regel bevestigt.
Wie Singer nog niet kent, kan dus dat laatste boek worden afgeraden en Oude
liefde aanbevolen. De bundel bevat één verhaal meer dan het in 1979 verschenen
Old Love, namelijk het titelverhaal, dat in het Amerikaans al in een eerdere bundel
stond. De vertaling - wat zal ik daarover zeggen? Meestal gaat het goed, maar hier
en daar werd ik onder het lezen opgeschrikt door onbegrijpelijke slordigheden. Der
hemel voor des hemels. Abisjag de Sjoennamiet voor de Sjoenamitische. ‘I live on
106th and Amsterdam’ (Avenue) wordt ‘Ik woon in de 106de straat in Amsterdam’.
‘Op Channoekah werden de kippen vestgemest’ staat er, terwijl ‘they rendered chicken
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fat’ hier toch echt duidt op het uitsmelten van kippevet. Zorgvuldig vertalen of
redigeren is dat niet bepaald. Maar eerlijk gezegd, ik vrees dat een fout of tien van
dit soort eerder regel dan uitzondering is geworden bij het vertalen van boeken uit
het Engels. Mag je één vertaling er dan hard om vallen?
■

BÉLA BARTOK

Hermine de Graaf
Vervolg van pagina 19
stippeltje... Wat betekenen de stippeltjes toch? Hermine de Graaf maakt er wat al te
kwistig gebruik van, maar haar verhalen bevatten al voldoende mysterie. ‘De
werkelijkheid is niet buiten, maar zie je, binnen in je kop, je vertelt jezelf verhalen
die even echt zijn als kaarten.’ Het is Vera, die dat zegt, uit ‘Een kaart, niet het
gebied’. Vera vertelt haar verhalen aan de maan, ‘maar ik hoef die wrede trawant
niet meer bezwerend toe te fluisteren.’
Vera lijkt erg op de Klaartjes, Claires, Corinnes, Anna's, Elines en Lisa's uit de
andere verhalen (die overigens te vaak met eenzelfde introductie beginnen: ‘Ik ben
zestien jaar’; ‘Ik was negentien’; ‘Toen ik op mijn zeventiende op kamers ging
wonen’). Wat ze gemeen hebben is dat ze in eenzelfde soort relatie-therapeutische
termen over zich zelf denken. Op de speelzolder, hangend aan de ringen, denkt Klaar:
‘Zal ik mijn handen loslaten, de greep verslapt al... mijn hoofd tegen de planken
vloer laten botsen... of gewoon ophouden mezelf open te krabben... me eindelijk
gewoon voelen met grenzen die ik niet hoef te bevestigen met wondjes... bij de huid
houd je op... of zal ik net doen of we weer klein zijn.’
Er is iets mis met zo'n passage. Hermine de Graaf heeft pubers ‘van binnenuit’
willen beschrijven, maar ze bedient zich van taalgebruik dat ze zich zelf nog maar
net verworven heeft. Het maakt de toon van haar verhalen onecht, net als de
observaties, die niet des pubers zijn. ‘De ruitenwissers veegden kijkspleten op de
voorruit, de eerste sneeuw was aan het vallen,’ denkt Lisa. Denkt ze dat echt? Nee,
ze denkt twintig jaar later dat ze dat dacht - als Hermine de Graaf eens vanuit dat
standpunt zou schrijven?
■
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Philip Roth: ‘Ik wíl geloofd worden en doe mijn best de lezer zover
te krijgen’
Een gesprek naar aanleiding van het derde deel van de
Zuckerman-trilogie: The Anatomy Lesson
Onlangs verscheen het derde deel van de Zuckerman-trilogie, de romans
van Philip Roth over de joodse schrijver van een veelgelezen roman. Het
eerste deel was The Ghost Writer, het tweede Zuckerman Unbound. Naar
aanleiding van het laatste deel, The Anatomy Lesson, sprak Ian Hamilton
met Philip Roth over zijn held en de werkelijkheid. Nienke Begemann las
The Anatomy Lesson, haar kritiek staat op pagina 28.

Ian Hamilton
Ian Hamilton: Ik stel me voor dat het u irriteert wanneer critici deze trilogie als
zuivere bekentenisliteratuur lezen: Zuckerman als Philip Roth. Maar soms is het
moeilijk om het niet zo te lezen. Philip Roth: ‘Het is ook makkelijk om het zo te lezen,
heel erg makkelijk, net alsof je de krant leest. Ik erger me alleen maar omdat ik nu
eenmaal geen krant heb geschreven. Shaw schreef eens in een brief aan Henry James:
“De mensen willen geen kunstwerk van je, ze willen hulp.” En ze willen hun ideeën
bevestigd zien, ook hun ideeën over jou.’
Maar zo'n journalistieke aanpak is toch onvermijdelijk, tenzij de lezer alles vergeet
wat hij over Philip Roth weet of heeft gelezen.
‘Als mijn boeken zo overtuigend zijn dat de lezers werkelijk denken dat ik ze het
leven heet van de naald, zonder vervormingen presenteer, het leven zoals het wordt
geleefd, dan is dat nog niet zo'n kruis. Dat is beter dan dat ze me helemaal niet
geloven. Het is tegenwoordig mode om boeken te prijzen waarin je niet gelooft. “Dit
is een fantastisch boek - ik geloof er helemaal niet in.” Maar ik wil geloofd worden
en ik doe mijn best om de lezer zover te krijgen. Als die subtiele lezers in mijn werk
alleen een biografie kunnen zien, dan zijn ze eenvoudig ongevoelig voor fictie,
ongevoelig voor imitatie en buiksprekerij, ongevoelig voor ironie en de duizend
observaties van het menselijk leven waarop een boek stoelt, ongevoelig voor alle
technieken waarmee een roman de illusie schept van een werkelijkheid die reëler is
dan de werkelijkheid die we kennen. Enfin, genoeg geschoolmeesterd. Of wilt u er
nog op doorgaan?’
Waarom niet? U schijnt er plezier in te hebben. In The Anatomy Lesson komt de
figuur Milton Appel voor, een vooraanstaande en machtige literaire criticus. Volgens
de recensenten bedoelt u Irving Howe. Ik zal u niet om een bevestiging of ontkenning
vragen, maar ik denk wel dat het voor de lezer, als zo'n figuur eenmaal geïdentificeerd
is, moeilijk wordt om niet door te borduren op het biografische element - de kwestie
Roth versus Howe - wat misschien ten koste gaat van het ficitieve conflict tussen
Zuckerman en Appel.
‘Ik zou nooit een boek schrijven om een gevecht te winnen. Dan boks ik nog liever
vijftien ronden tegen Sonny Liston. Zo'n gevecht duurt een uur en dan kun je naar
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bed. Maar over een boek doe ik twee jaar, als het meezit. Acht uur per dag, zeven
dagen per week, driehonderdvijfenzestig dagen per jaar, anders kan ik het niet. Ik
moet alleen in een kamer zitten met slechts een boom achter het raam om mee te
praten. Ik schrijf het ene klad na het andere en wacht als een verwaarloosde baby op
een druppeltje moedermelk.

Wie dat ervoor over zou hebben om een gevecht te winnen, moet nog bezetener zijn
dan ik. En kwader. Milton Appel zit niet in het boek omdat ik ooit eens afgemaakt
ben door Irving Howe. Milton Appel zit erin omdat een schrijver voor de helft uit
verontwaardiging bestaat. En uit gelijk hebben. Als u eens wist hoe ontzettend gelijk
we altijd hebben. Noem eens een schrijver die er niet razend over is dat hij verkeerd
geïnterpreteerd of helemaal niet gelezen wordt en niet zeker weet of hij wel gelijk
heeft.
Zo iemand is er niet. Mijn trilogie gaat over de roeping van een Amerikaanse
schrijver die ook nog eens een jood is. Als ik alle vetes en de paranoia en de broeiende
verontwaardiging weg zou laten, als ik weg zou laten dat zij ongelijk en wij gelijk
hebben, zou ik niet de hele onfrisse waarheid vertellen over alles wat er zelfs in de
egoïstische hoofden van Nobelprijswinnaars omgaat. Ik ken toevallig een paar
Nobelprijswinnaars. Ik beweeg me in heel hoge kringen ja, en neem maar van mij
aan dat zij, ondanks Hun Grote Bijdrage aan de Mensheid, niet zo lief en
vergevingsgezind zijn als je zou denken. Ook zij zouden het niet zo erg vinden als
hun critici op een strontkar door Sixth Avenue werden gereden.’

Pijn
Appel komt er vrij goed af - beter dan Zuckerman in ieder geval. Als de bom tijdens
dat telefoongesprek eindelijk barst, geneer je je als lezer voor Zuckerman.
‘Ja, je geeft de ander uiteraard de beste tekst. Anders wordt het een schijngevecht.
De grootmoedigheid zelve.
‘Ja, daar ben ik sterk in. Ik sta erom bekend. Maar het is bovendien structureel
noodzakelijk. Je zelf aanvallen is interessant, veel interessanter dan winnen. Laat ze
maar tekeer gaan met het schuim op de mond: als je je tegenstanders onderschat,
maak je het boek zwakker. Het is mijn werk om de ik-waanzin om te zetten in
hijwaanzin. Nog één ding over Appel: Zuckermans
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woede heeft minder met Appel te maken dan met Zuckermans eigen fysieke conditie.
Alsof de gewilde gevangenis van de schrijver die helemaal in zich zelf opgaat nog
niet genoeg is, zit hij ook nog gedwongen in zijn chronische pijn. Als Zuckerman
niet zo'n lichamelijke pijn had gehad, was er geen Appel in het boek gekomen.
Zuckerman zou geen harem vol Florence Nightingales hebben gehad. Niet op zijn
veertigste arts hebben willen worden en naar Chicago vertrokken zijn met de Percodan
uit zijn poriën gutstend. Vergeet die hele Appel maar. Het boek gaat over lichamelijke
pijn en de aanslag die de pijn op je geloofsbrieven als mens pleegt. Als Zuckerman
in conditie was geweest, zou hij zijn literaire vijanden bij het joodse tijdschrift dat
hij Foreskin noemt toch niet hoeven stangen?’
Maar omdat we de oorzaak van de pijn niet kennen, omdat het een mysterieuze
pijn is, zien we het misschien al gauw als een symbolische pijn, als iets dat hem wordt
aangedaan door de Appels, de lang niet eersteklasvrouwen, het verloop van
Zuckermans carrière enzovoort.
‘Symbolische pijn? Zou kunnen. Maar in een echte schouder. Het zijn een echte
nek en een echter schouder die pijn doen. Het probleem met pijn is dat het niet
symbolisch voelt, behalve voor de critici misschien.’
Wat is uw diagnose?
‘Ik ben schrijver, geen arts. Mijn diagnose is dat die dingen gebeuren. Toen ik met
dit boek bezig was, zei ik tegen me zelf: ‘Iemand die weet wat chronische pijn is,
moet dit boek kunnen lezen en zeggen: “Zo is het, zo voelt het precies.” Ik wilde het
zo realistisch mogelijk en absoluut niet symbolisch. Het feit dat je niet weet waar de
pijn vandaan komt maakt het niet symbolisch, het maakt het alleen maar erger. Niet
dat het Zuckerman goed zou doen als hij wist dat hij kanker had. Soms is het erger
als je het weet, soms als je het niet weet. Mijn boek gaat over niet-weten. Er zitten
diagnoses zat in het boek. Alle anderen weten het. Ze hebben hem allemaal door,
net als Appel. Al zijn vrouwen weten wat hem mankeert. Zelfs de man die zijn
kaalheid behandelt, weet waarom hij zijn haar verliest: “te veel spanningen”. Het
boek bárst van de mensen die weten wat Zuckerman mankeert. De mensen die hem
troosten mogen de diagnose stellen. Ik houd me er liever buiten.’
Aan het eind is Zuckermans mond heel metaforisch dichtgenaaid.
‘Hij brak zijn kaak toen hij na een overdosis pijnstillers en drank op een joodse
begraafplaats van een grafsteen viel. Wat is daar voor metaforisch aan? Gebeurt zo
vaak.’
Maar hij is helemaal monddood gemaakt. Hij kan niet schrijven vanwege die vreselijke
pijn in zijn schouder en niet praten vanwege zijn kaak.
‘Ik zal u wat vertellen. In 1957 stond er in de New Yorker een kort verhaal van
mij, getiteld Defender of the Faith. Ik was vierentwintig en vond het prachtig. Maar
toen het verhaal uitkwam, waren een heleboel joodse lezers van de New Yorker
razend. Een vooraanstaande Newyorkse rabbi was zo woedend dat hij een protestbrief
stuurde naar de Anti-Defamation League van de B'nai Brith - dat is trouwen een
bijzonder eerbiedwaardige organisatie die de antisemieten al tientallen jaren in de
gaten houdt zodat ze het niet te gek kunnen maken. In het verleden is het namelijk
wel eens uit de hand gelopen. Enfin, er stond een regel in de brief van die rabbi die
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ik nooit zal vergeten: “Wie legt die man het zwijgen op?” Niemand heeft het gelukkig
geprobeerd. Een vrij land, Amerika, en niemand waardeert dat meer dan de joden.
Maar die zin ben ik nooit vergeten. Wie legt die man het zwijgen op? Daar moest ik
aan denken toen ik met dit boek bezig was en daarom heb ik Zuckermans kaak
gebroken. Voor de rabbi eigenlijk.’

New Jersey
Dus u werd al in het begin van laster beschuldigd? ‘Vanaf het moment dat ik mijn
mond opendeed. Door die beschuldiging is mijn carrière anders verlopen dan die
van de meeste van mijn Amerikaanse collega's. Ik werd al controversieel gevonden
toen ik nog in de wieg lag. Het feit dat die razernij al meteen in het begin over me
losbrak, heeft mijn werk waarschijnlijk een bepaalde richting op gestuurd, een accent
gegeven dat het anders nooit gehad zou hebben. Het is moeilijk om zulke aanvallen
te negeren, vooral als je vierentwintig bent. Ik heb toen twee dingen gedaan: ik ben
me zelf gaan verklaren en verdedigen.’
Hoe deed u dat?
‘Ik kreeg uitnodigingen om in synagoges en voor joodse verenigingen te spreken
en die nam ik aan. Tijdens de discussie achteraf stonden de mensen tegen me te
schreeuwen. Daar heb ik van geleerd. Ik heb een hoop aan mijn tegenstanders te
danken. Ze hebben me krijsend de Engelse faculteit uit moeten slepen. Die woedende
mensen in de zaal waren echt, ze schreven geen essay over wat ze gelezen hadden,
ze werden razend. Een hele verrassing.’
Tegen de tijd dat u Portnoy's Complaint schreef had u al heel wat woedende joodse
lezers?
‘Maar ook joodse lezers die me waardeerden, vergeet dat niet. En zelfs een paar
niet-joodse lezers. Maar mijn joodse tegenstanders bleven op me schelden. Die waren
niet te stuiten, wat ik ook schreef. Dus uiteindelijk dacht ik: “Als jullie het dan zo
graag willen, kunnen jullie het krijgen.” En toen kwam Portnoy, uit al zijn openingen
spuitend.’
En uw eigen familie? Hoe reageerde die?
‘Op die aanvallen? Ze waren stomverbaasd. Ze voelden zich gekwetst. Ze hadden
van hun poepfijne buren al gehoord dat mijn werk zedelijk beneden alle peil was.
Ze gingen naar een lezing over mij in hun eigen synagoge, denkend dat hun zoon
een ster opgeprikt zou krijgen, net als op de lagere school. Maar in plaats daarvan
kregen ze te horen dat de jongen die al die jaren in mijn slaapkamer had geslapen en
bij hun aan tafel had gezeten een antisemitische jood vol zelfhaat was. Mijn moeder
moest mijn vader vasthouden anders was hij iedereen aangevlogen. Nee, ze reageerden
goed. Ze herkenden genoeg uit hun eigen omgeving om te weten dat de figuren die
ik beschreef inderdaad in New Jersey rondliepen.’
Dus uw eigen vader lijkt niet op Zuckermans vader, die zijn zoon op zijn sterfbed
vanwege zijn boeken vervloekt?
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‘Ik heb nooit gezegd dat mijn vader zo was. U verwart mij met al die slimme
Amerikaanse recensenten die ervan overtuigd zijn dat ik de enige schrijver in de
geschiedenis van de roman ben die nog nooit iets heeft verzonnen.’
In alle twee de laatste boeken verliest Zuckerman een van zijn ouders. In het tweede
boek, Zuckerman Unbound, noemt zijn vader hem vlak voor hij sterft ‘bastaard’. In
Anatomy Lesson sterft zijn moeder en blijft Zuckerman achter met een briefje waarop
zijn moeder het woord ‘holocaust’ heeft geschreven.
‘Ja. Ze heeft een hersentumor. De neuroloog komt naar haar toe om te zien hoe
ver heen ze is en vraagt haar om haar naam op een papiertje te schrijven. Het speelt
in 1970 in Miami Beach. Ze is een vrouw die nooit iets anders heeft geschreven dan
recepten, breipatronen en bedankjes. Als de dokter haar een pen in de hand geeft en
haar vraagt haar naam op te schrijven, schrijft ze “holocaust” in plaats van “Selma”.
Perfect gespeeld. De dokter kan het briefje niet weggooien en geeft het na haar dood
aan Zuckerman. Zuckerman kan het ook niet weggooien en stopt het in zijn
portefeuille.’
Waarom kunnen ze het niet weggooien?
‘Wie zou dat kunnen? Wie heeft het ooit gedaan? Zuckerman is de enige niet die
dat woord niet weg kan gooien en het voortdurend bij zich draagt of hij zich daar nu
van bewust is of niet. Zonder dat woord zou Nathan Zuckerman niet bestaan. Noch
zijn vader de pedicure of zijn broer de tandarts met zijn broederlijke kastijdingen.
En Amy Bellette, de jonge vrouw in The Ghost Writer, die volgens hem Anne Frank
had kunnen zijn, zou uiteraard ook niet hebben bestaan. Evenmin als Milton Appel
met zijn morele verordeningen en literaire regeltjes. En Zuckerman zou niet zo
gevangen zitten. Als je dat woord wegneemt - en daarmee het gebeuren - zou geen
van de Zuckerman-boeken bestaan.’
Maar daarmee bedoelt u toch niet dat het onderwerp van die boeken eigenlijk de
holocaust is?
‘Nee, nee, natuurlijk niet - zeker niet zoals in Styrons roman Sophie's Choice. Ik
denk dat een joods-Amerikaanse schrijver niet dezelfde drang heeft en vreemd genoeg
de noodzaak niet zo voelt als een christelijke Amerikaan als Styron om de holocaust
sec als onderwerp te nemen, om er zo veel morele en filosofische gedachten op los
te laten, zo'n aangrijpend, woedend verhaal van te maken. Het heeft een minder
zichtbaar en minder spectaculair effect op ons leven. En zo wil ik het ook in mijn
werk behandelen. Voor mij, en dat geldt voor de meeste Amerikaanse joden die
nadenken, is het er gewoon, verscholen, onder de oppervlakte, het duikt op en
verdwijnt weer, maar wordt niet vergeten. Je gebruikt het niet - het gebruikt jou.
Zuckerman wordt er in ieder geval door gebruikt. Er zit een zekere thematische
opbouw in de drie boeken die, hoop ik, duidelijk zal worden als ze volgend jaar in
één band verschijnen. Niet dat iedereen in 1985 door mijn grootste opzet gegrepen
zal worden. Ik wil alleen maar zeggen dat het kleine stukje papier in Zuckermans
portefeuille misschien toch niet zo onbeduidend is.’
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

28

Zuckerman in het slop
The Anatomy Lesson: het derde deel van Roths trlogie over het lot
van een successchrijver
The Anatomy Lesson door Philip Roth Uitgever: Jonathan Cape, 291 p.,
f48,60
Nienke Begemann
Het derde deel van Roths semiautobiografische triologie over de schrijver Nathan
Zuckerman gaat over de laatste formatieve fase van zijn jeugd, zijn midlife crisis.
Zuckerman is veertig, rijk, beroemd en berucht. Zijn moeder is nu ook gestorven en
de breuk met zijn familie is compleet. In plaats van bevrijding brengt hem dat een
vreemde kwaal: pijn in nek, rug en armen, waar niets aan te doen lijkt, en waardoor
hij gedwongen wordt het grootste deel van de dag liggend op zijn rug op de vloer
van zijn studeerkamer door te brengen, in plaats van achter zijn schrijfmachine.
Voor zijn nieuwe levenswijze heeft de schrijver van de bestseller Carnofsky (=
Portnoy's Complaint) zich een kleuter-speelmatje aangeschaft, en een speciale
prismabril, waarmee hij zijn bezoekers van onderaf toch min of meer correct in beeld
kan krijgen, hoewel hij er zelf vreemd en vervormd mee uitziet. Zijn zoveelste
huwelijk is misgelopen, maar hij wordt verzorgd door een harem van elkaar
afwisselende vrouwen, die bereid zijn alles voor hem te doen, van rijstepap koken
tot zijn dictaat uittikken en in alle passende tenues en houdingen de liefde met hem
te bedrijven.
Zuckerman raakt in deze penibele en van symbolen zwangere situatie op typerende
wijze nog het meest overstuur doordat zijn vijand Milton Appel (met het accent op
de tweede lettergreep, zoals in het Frans), een criticus die hem in Inquiry, een joods
weekblad, heeft beschuldigd van grof antisemitisme vanwege zijn satire op het joodse
familieleven in Carnofsky, hem nu via een wederzijdse kennis laat vragen of hij niet
een stuk ter verdediging van Israël wil schrijven in de New York Times. Appels
cynisme of opportunisme (Zuckerman zal naar zijn mening mensen kunnen overtuigen
die door getrouwe zionisten niet worden aangesproken) brengt hem tot razernij:
terwijl hij in al zijn werk bezig is geweest zich met pijn en moeite van zijn joodse
banden te ontdoen, wordt zelfs dat feit nog weer een middel in de strijd tegen Israëls
vijanden, er is geen ontsnappen mogelijk.
Ten einde raad, gek van de pijn, de pillen, de drank, het nietsdoen en de
schuldgevoelens, besluit hij zijn schrijversleven op te geven en medicijnen te gaan
studeren aan zijn oude universiteit in Chicago. Stiekem vertrekt hij, met een koffer
vol medicijnen en elektrische kussentjes, een heupfles vol wodka en elf joints. In het
vliegtuig begint zijn bevrijding, hij geeft zich uit voor Milton Appel, pornokoning
uit New York, met een eigen filosofie over de merites van het bedrijf en slaagt erin
zijn buurman na enige tijd werkelijk te beledigen. De rol van pornokoning houdt hij
in Chicago ook nog enige tijd vol tegenover de hoogblonde laarzendragende
taxichauffeuse, die hem dagenlang rondrijdt door de stad.
Zuckermans pogingen om via een oude studievriend, die inmiddels anesthesist is
geworden aan het universiteitsziekenhuis, toegang te krijgen tot de medische opleiding
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mislukken: ondanks al zijn tienen van twintig jaar geleden geeft zijn vriend hem
geen enkele hoop. Hij ontdekt bovendien al snel dat ‘Zuck’ onder de dope zit. De
anesthesist vraagt hem ‘for old time's sake’ een bezoek te brengen aan zijn vader,
die bij hem inwoont sinds de dood van zijn vrouw. Samen gaan ze, gereden door de
blonde chauffeuse, naar het kerkhof om haar graf te bezoeken voor de lange winter
begint. Daar ontrolt zich een bizarre ruzie, Zuck vliegt de oude vaderfiguur naar de
keel omdat hij diens geklaag over wat er met het joodse gezinsleven gebeurd niet
langer kan aanhoren, maar de oude man ontsnapt en Zuck slaat met zijn hoofd tegen
een grafsteen. Hij wordt door de chauffeuse het ziekenhuis ingedragen, zonder
voortanden en met een dubbele kaakfractuur.
Zo eindigt het boek met Zuck als patiënt in plaats van arts. Hij moet worden
geopereerd en gaat onder medisch toezicht afkicken. Hij brengt zijn tijd later door
met het bezoeken van medepatiënten in het gevolg van de assistenten, zogenaamd
als voorbereiding op zijn nieuwe carrière, maar in wezen om zo, met de neus letterlijk
op de ellende van anderen gedrukt, zijn eigen pijn te kunnen vergeten - alsof hij ooit
zou kunnen ontkomen aan zijn solitaire bestaan achter de schrijfmachine, aan ‘the
corpus that was his’. The Anatomy Lesson is daarmee rond: zoals iedereen zit ook
Zuckerman gevangen in zijn eigen lichaam, in zijn eigen erfelijkheid, ziektes en
talenten. Van dat lot is niet los te komen, het enige wat je kunt doen is het onder
ogen zien en dragen. Een schrijver schrijft, en niemand kiest zijn eigen genen.

Philip Roth, tekening Levine

Bij deze verkorte weergave van het plot van The Anatomy Lesson komt, vrees ik,
de merkwaardige platvloersheid van het boek al tamelijk genadeloos aan het licht.
Ondanks de satire, de aanvallen op Commentary en Irving Howe, de prototypen van
Inquiry en Milton Appel, is het alsof Roth met deze exercitie in het ‘summing up’
een vacuüm in zijn eigen constitutie laat zien, een onvolgroeidheid, een behoefte aan
lijden en sympathie, en een behoefte aan zelfrechtvaardiging, die niet interessant
genoeg blijken om een hele roman aan op te hangen. Het boek lijkt wel een soort
psychotherapeutische sessie met Roths eigen spiegelbeeld, in plaats van met levende
anderen. Ook al probeert Roth het bizar-komische ervan met alle geweld door te
voeren, en ook al creëert hij af en toe mooie portretten, vooral van vaderfiguren, toch
is het probleem dat hij stelt voor een leek uiteindelijk een sociologisch vraagstuk.
Misschien is het probleem wel dat als iemand een midlife-crisis doormaakt en
daarover schrijft, je als lezer wilt weten hoe hij erdoorheen is gekomen, en wat er
daarna in zijn leven is veranderd. Maar bij The Anatomy Lesson blijf je steken in
medias res, er is geen licht aan het eind van de tunnel en de openbaringen die
Zuckerman beleeft in het ziekenhuis zijn niet van die orde dat ik althans het gevoel
krijg dat ze de moeite van het lezen en/of over denken echt waard zijn. Wat te denken
van iemand die pas als hij met zijn neus boven andermans wonden en gezwellen
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hangt, of half kotsend zijn armen diep in bakken nat beddengoed steekt, erachter
komt dat er nog ergere problemen op de wereld zijn dat de zijne, of op die manier
boete doet voor zijn afwezigheid bij het sterven van zijn vader en moeder? Mij storen
zulke uitingen van jankerige adolescentie - grote gebaren in een leegte, die juist
opgevuld had moeten zijn tegen het moment dat dit boek geschreven werd.
Het is wel opmerkelijk dat het schrijven van deze trilogie over het leven van een
successchrijver in het derde deel tot dit magere resultaat leidt. De twee vorige delen
The Ghost Writer en Zuckerman Unbound hadden ons daar niet op voorbereid.
Weliswaar illustreert Roth zo haast lijfelijk de kosten van zijn inspanningen om
zich van zijn joodse ketenen te bevrijden, maar je moet wel veel om hem geven om
over de banaliteit en de onvolgroeidheid heen te stappen, en zelfs om het geboeid
uit te lezen.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

29

De meester van de vermomming
Pierre Loti, schrijver en reiziger in zijn eigen werkelijkheid
Pierre Loti Portrait of an Escapist door Lesley Blanch Uitgever: Collins,
326 p., f64,50 Importeur: Nilsson & Lamm
Rudi Wester
Een van de wonderlijkste reizigers en schrijvers uit de geschiedenis is de Fransman
Pierre Loti (1850-1923). Hij verplaatste zich zo in het land dat hij bezocht dat zijn
leven één vermomming werd. Niettemin was hij tot op hoge leeftijd officier bij de
Franse marine. Zijn huis in Rochefort is inmiddels jaren een museum, zijn boeken
halen weliswaar niet meer de miljoenenoplagen van eertijds, maar zijn permanent
in druk als Livre de Poche. De Amerikaanse Lesley Blanch schreef een biografie
over deze ‘escapist’. Rudi Westers bezocht La Maison de Loti en bespreekt de
biografie.
Nog geen zeventig jaar geleden werden zijn romans en reisverhalen in veertig talen
vertaald en liep zijn lezerspubliek alleen al in Frankrijk in de miljoenen. Hij was een
van de eerste reisreporters die niet alleen door nauwgezette beschrijvingen maar ook
via verbluffend knappe tekeningen verre oorden voor de nog niet zoveel gewende
burger dichterbij bracht. Maar na zijn dood raakte de Franse schrijver Pierre Loti
(1850-1923) wat in de vergetelheid. Ook dacht men dat hij heel wat exotische
omstandigheden maar uit zijn duim gezogen had. In haar biografie Pierre Loti.
Portrait of an Escapist toont de Amerikaanse schrijfster Lesley Blanch aan dat vrijwel
alles wat hij schreef autobiografisch was. En Pêcheur d'Islande, de roman waardoor
hij vooral in het buitenland bekend gebleven is, wordt op het ogenblik door Volker
Schlöndorff - van Die Blechtrommel - in Bretagne verfilmd.
‘Ik kan me onmogelijk, lieveling, over jouw triomfen in het circus verheugen. Ik
moet toegeven dat het niet bepaald is wat ik me van je had voorgesteld,’ schrijft zijn
moeder in 1875 aan Pierre Loti, wiens schip in de haven van Toulon ligt. Ze vervolgt:
‘Tante Claire en ik vragen je wat we moeten doen met de giraffenhuiden die je uit
Senegal meebracht? Ze zijn bijna vergaan en zijn absoluut geen sieraad voor de
binnenplaats.’ Het huis in Rochefort ligt al vol met spullen uit alle hoeken van de
wereld. Maar Loti reageerde niet op de bezorgdheid van zijn moeder. Hij heeft het
te druk met de voltige op zijn paard en het oefenen in de ringen. Hij is nog niet de
beroemde schrijver noch de prima officier die hij zal worden en bij één fout in de
salto's zal de admiraal hem in de boeien slaan - volgens een beleefde versie. De hele
bemanning van de kruiser ‘Couronne’ zit op de eerste rij. Ze kennen zijn hut aan
boord, ingericht als een achttiende-eeuws boudoir met grote spiegels, wapens,
porseleinen vazen en twee katten. Ze weten dat hij - eerst als cadet en later als
luitenant - naar Algerije, Tahiti en Senegal geweest is. Zijn vriendschap met de
beroemde actrice Sarah Bernhardt is in een vergevorderd stadium.
Zijn verkleedpartijen zijn berucht en als hij zo, opgemaakt en wel en op hoge
hakken om zijn geringe gestalte wat op te vijzelen, van boord gaat, kijken zijn
metgezellen niet meer op of om. Hoe is het mogelijk dat een dergelijke levensstijl
in de toch niet zo libertijnse Franse marine toegelaten werd? Dat Loti zijn bizarre
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escapades in verre landen, die hij als officier aan boord van kruisers, oorlogsfregatten
of vlaggeschip van een admiraal aandeed, onverbloemd op schrift kon stellen? Zijn
illustere voorganger in extravagantie, Lord Byron, had immers op grond daarvan
zijn vaderland moeten verlaten. Lesley Blanch komt er in haar met veel meegevoel
geschreven biografie ook niet helemaal uit. Als mogelijke verklaring ziet ze dat ‘de
Fransen met hun diepgewortelde intellectuele tradities in staat waren cultuur en
achterdek te combineren op een manier die andere zeevarende naties niet lukte’.
Maar de grootste eer gunt ze toch Pierre Loti zelf. Zijn persoonlijkheid, charme en
aanpassingsvermogen moeten buitengewoon groot geweest zijn. En dan... die ogen!
‘Niemand vergat ooit die ogen: doordringend, bezeten, de ogen van een ongelukkig
kind, ogen die de eindeloosheid van woestijnen en zeeën hadden gezien’. Nee, Loti
was als niemand anders, zeiden ze; je kon hem niet in zoveel woorden beschrijven:
hij was de vleesgeworden contradictie. Met één voet in de romantiek met zijn
voortdurend verlangen naar ‘elders’, met de andere in de ruwe werkelijkheid van het
zeemansleven.

Pierre Loti in zijn uniform van kapitein van de marine (1906)

Voilà
Rochefort anno 1984. De rivier Charente is wel te ruiken, niet te zien. Het enige hotel
tegenover het beeldschone, in roze en blauw uitgevoerd negentiende-eeuws
stationnetje, is gesloten in de winter. De taxichauffeur voert me enthousiast langs
het Musée Naval (‘daar liggen heel wat voetstappen van Loti’) naar mijn reisdoel,
het Maison Pierre Loti, 141 Rue Pierre Loti. De straat is recht, even recht als alle
andere straten in Rochefort. Nooit zag ik zoveel rechte straten in een Frans plaatsje.
Het is het werk van Richelieu, die van Rochefort een stevige garnizoensplaats maakte
om de altijd rebellerende hugenoten in het vlakbij gelegen La Rochelle te bedwingen.
Later werd het een grote marinebasis en ook nu nog maken de in witte slobkousen
gestoken mariniers met hun kekke rode pompon op hun baret - een dracht waar Loti
gek op was - het straatbeeld aangenaam vreemd.
Maar niets kan vreemder zijn dan het Maison Pierre Loti, door zijn zoon in 1969
aan de stad vermaakt als Loti-museum. Achter de strakke, eenvoudige gevel
ontvouwen zich alle verbazingwekkende aspecten van de man die maar naar één
ding hunkerde: ontsnappen aan het alledaagse, aan zich zelf, aan zijn omgeving. De
entree is nog bescheiden; een wijnrood vertrek met portretten van de hele familie
Loti en de piano, het instrument dat Loti altijd - zelfs tot in de binnenlanden van
Senegal - vergezelde. De tweede kamer is een toegeeflijk gebaar aan zijn
echtgenote-voor-de-vorm, Blanche. Haar keurige protestantse smaak is vertaald in
een Louis XVI-ameublement. Maar dan! Madame Léone Sauniac, de bijna blinde,
maar zeer toegewijde en geestige ‘conservatrice’ leidt de drie andere bezoekers en
mij met een trots ‘Voilà’ een reusachtig vertrek in renaissancestijl binnen. Gobelins
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van beneden tot boven, veel goud en zilver en, als klapstuk, een monumentale stenen
trap in het midden als was het een bordes van een kasteel aan de Loire. Vrolijk
fluitende vogeltjes in een kooi geven de indruk dat Loti zo binnen kan stappen. We
stommelen achter de voorzichtig om zich heen tastende Léone (‘On n'est pas pressé,
non?’) naar boven, naar de middeleeuwse kamer, ijskoud en geheimzinnig door de
gebrandschilderde ramen. Er hangt een aandoenlijke foto van Loti gezeten in een
enorme stoel met twee pages aan weerszijden en wanhopig in de verte starend. Een
voetenbankje onder een kleed, zodat niet opvalt dat hij de vloer niet haalt. Maar
Madame Sauniac haalt al diep adem voor de volgende zaal, het Heilige der Heiligen:
een echte moskee. Groenblauwe tegels, marmeren zuilen en fonteinen, vier katafalken
met een tulband aan het hoofdeind, veel bladgoud. Getemperd licht valt door de
boogramen op de stèle van Aziyadé. Buiten steekt een minaret tegen de blauwe lucht
af. Zijn we nog in Rochefort? Wie is Aziyadé?

Aziyadé
Julien Viaud, de werkelijke naam van Pierre Loti, werd geboren toen zijn ouders al
ruim veertig waren. Zijn broer Gustave was twaalf, zijn zuster Marie negentien jaar.
Verder woonden nog op nummer 141 zijn
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grootmoeder en twee tantes, ‘les chères vieilles’. Vertroeteld, verwend en geliefkoosd:
een kind tussen vrouwen. Hij probeert te ontsnappen aan de verstikkende
werkelijkheid door een dagboek te beginnen, een dagboek dat hij zijn hele leven zal
bijhouden en dat de basis van vrijwel al zijn werk zal zijn. Hij probeert erin vast te
houden wat vervliegt want al vanaf zijn jongste kinderjaren had hij dat gevoel voor
de vergankelijkheid van het leven. En het leven zou hem gelijk geven: zijn broer
Gustave komt al zeer jong om op zee, zijn meest geliefde jeugdvriendin sterft. Die
levenslange angst voor de dood is een opvallend thema in zijn werk. Niet voor niets
zal de islam deze christenzoon een aantrekkelijk alternatief lijken: ‘De moraal van
het Oosten is onbeweeglijkheid en als het iemands doel is het leven met een minimum
aan verdriet door te brengen, waarbij men alle beroering mijdt, om verdoofd door
een kalm geloof te sterven, dan is het Oosten echt wijs,’ noteert hij in 1905 in zijn
dagboek.
Maar stilzitten lukt hem niet, verdriet genoeg en een kalme bekering tot de islam
is een hersenschim, met zijn streng-protestantse moeder. Na het circusoptreden in
Toulon besluit Loti zijn woelige leven op papier te zetten. Zijn eerste roman Aziyadé
(1879) verwekt een ongelovige verbazing. Kon dat bestaan, een romance tussen een
haremvrouw in Turkije en een marine-officier (al had hij zich voor de veiligheid in
de Engelse marine gesitueerd)? En was die zo vurig beschreven geliefde wel echt
een vrouw? Edmond de Goncourt zal in 1892 nog spreken over ‘die schrijver wiens
geliefde in z'n eerste boek een man was’.
Het was ook een onwaarschijnlijke - en voor Turkse begrippen zelfs ontoelaatbare
- geschiedenis. Maar Loti was écht in de ban van de jonge Aziyadé, gevangen achter
tralies. En als hij de verbinding naar zijn boot mist, ontmoet hij écht Samuel. Zo
ontstaat een van de vreemdste driehoeksverhoudingen in die tijd beschreven. Loti
snakt naar Aziyadé en Samuel naar Loti. Samen beleven ze ‘vreemde praktijken’.
In de roman wijst hij Samuel af maar in zijn dagboek noteert hij in 1870: ‘De
betovering die ik over een man kan uitoefenen brengt me in verwarring, maakt me
vagelijk ongemakkelijk of schrikt me zelfs af... Toch, waarom zou ik zo'n arm schepsel
dat onvoorwaardelijk van me houdt, van me afduwen wanneer het me niet moeilijk
valt hem dat soort afwijzing te besparen? Alles is relatief. Bestaat er een God - een
moraal?’ Het lukt hem een liefdesnestje voor Aziyadé in Constantinopel in te richten
en zijn dubbelleven kan een aanvang nemen. Zodra hij van boord is, trekt hij een
wijde burnoes aan, stuurt z'n uniform terug en is Turk met de Turken. Maar het zal
slecht aflopen, zoals gewoonlijk. Zowel in de roman als in werkelijkheid sterft
Aziyadé. Aan liefdesverdriet.
In de Turkse kamer op no 141, Rue Pierre Loti, is een ontroerend geschilderd portretje
van haar. Hier, verzonken tussen de vele kussens, lurkend aan de nargileh, ontsnapte
Loti de monotone werkelijkheid van Rochefort door te treuren over zijn oosterse
geliefde. En tegelijk dromend van Constantinopel, de bron van zijn levenslange
sympathie voor Turkije.

Subtiliteiten
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De romans over de andere twee gebieden die hij bezocht had, Senegal (Le roman
d'un Spahi, 1881) en Tahiti (Le mariage de Loti, 1882), maken hem in één slag
beroemd. Maar Julien Viaud ontvlucht zich zelf in Pierre Loti, het koosnaampje van
een schone uit Tahiti. De literaire kringen in Parijs willen allemaal de Magiër met
die vreemde verhalen en betoverende ogen nu wel eens zien. Winkels verkopen
Lotibonbons. Proust kan hele gedeelten uit Aziyadé uit zijn hoofd citeren. De
Amerikaanse schrijver Henry James is een van zijn grootste bewonderaars. En Pierre
Loti? Hij voert in kleine kroegjes de apachendans uit, heeft altijd een mooie matroos
bij zich en leest geen boek: ‘le sublime illettré’ zal Anatole France hem noemen.
Maar de zee en de dienst roepen hem weer. Hij vaart naar de ‘gele hel’ van Tonkin
om Frankrijks koloniaal bezit te verdedigen. Hoe verafschuwt hij de politiek! In zijn
artikelen klaagt hij de ‘misdadige domheid van koloniale politici’ aan. Hij verslaat
onopgesmukt de gevechten van de Franse zeelieden en roept beeldend de geur van
kanonnenvuur en lijken op. Té onopgesmukt en té beeldend, naar de zin van de
regering. Loti wordt teruggeroepen en onschadelijk gemaakt in een administratieve
functie op de marinebasis in Rochefort. Roche-
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fort, zijn moeder, zijn tantes: hoeveel hij ook van ze houdt, hij stikt er bijna in. Een
lichtpuntje vormt de robuuste Bretonse matroos Pierre le Cor. Door hem zal hij
Bretagne leren kennen en het tragische leven van de vissers die elke zomer uitvaren
naar IJsland en niet zelden daar omkomen. Hij zal ze in een visuele schoonheid
neerzetten in Pêcheur d'Islande (1886). Maar Loti's rusteloosheid blijft. Een huwelijk
zal hem goed doen, denkt hij. Aan het toekomstige slachtoffer stelt hij als eis dat ze
protestant moet zijn, rijk, vruchtbaar en kleiner dan hij zelf.
‘Was Loti nu echt zo klein? vraag ik aan Madame Sauniac. Op sommige foto's
valt het best mee. Nou ja, 1 m 68, schat ze. In elk geval langer dan 1 m 62, de vereiste
lengte voor de marine. ‘Was Loti nu echt homoseksueel?’ vraag ik aan Madame
Sauniac, die alles schijnt te weten. ‘Natuurlijk!’ antwoordt ze giechelend. ‘Vroeger
bleven die zeelui toch meer dan een jaar weg en waar moesten ze anders hun moede
hoofd op leggen? Maar vermeld dat maar niet, want Miss Blanch heeft zo'n keurig
boek vol “subtilités” geschreven, echt voor Engelsen. Wij Fransen doen daar niet zo
moeilijk over.’ Een vriend zei over Loti dat hij hartstochtelijk van mannen én van
vrouwen hield ‘en als er een derde sekse was geweest, zou hij ook daar van gehouden
hebben’.
Jean-Blanche Blanc de Ferrière (ongelogen) uit Bordeaux voldoet aan alle eisen. Op
10 oktober 1886 schrijft Loti: ‘Mijn kleine verloofde wil alles wat ik wil. Ze is voor
alles in, niets verrast haar, haar die van niets weet...’ Ze zou nog voor vele
verrassingen komen te staan. Om te beginnen de huwelijksplechtigheid. Eerst zijn
de papieren zoek. Dan merkt Loti op dat hij het gevoel heeft het huwelijk van iemand
anders bij te wonen. En bij het uitgaan van de kerk schudt hij - inmiddels officier uitvoerig de hand van Samuel, een van zijn favoriete matrozen, ‘om openlijk te tonen
welke speciale gevoelens ik voor hem heb’. Aan mevrouw Julien Viaud nu de taak
een nakomeling te produceren. In tweede instantie lukt dat, Samuel Viaud wordt
geboren. Voor de rest vernemen we weinig meer van haar. Van de bekende Franse
acteur Sacha Guitry zijn de woorden: ‘De man was getrouwd, de officier minder,
Loti nooit.’
Loti kan weer ontsnappen, deze keer naar Japan. Van de trilogie over dit land is
Madame Chrysanthème (1889) de bekendste en de onbenulligste. Hij voelt zich niet
echt aangesproken door de tradities van de samoerai en heeft er weinig oog voor.
Zijn andere twee boeken na een later bezoek zijn een stuk beter. Toch zal in 1950,
bij het eeuwfeest van zijn geboorte, in Nagasaki een standbeeld opgericht worden
voor de ‘Auteur van Madame Chrysanthème’, hoewel hij een Japanse
begroetingsceremonie als volgt erin beschrijft: ‘Iedereen put zich uit in wederzijdse
beleefdheden: en ik groet je - en jij groet me - en ik groet je weer en jij groet me
weer - en ik groet je nog eens - en ik zal het je nooit genoeg kunnen doen - en ik
stoot m'n kop tegen de grond en jij je neus tegen het parket; zo zit iedereen op vier
poten tegenover elkaar.’
Toch kan hij zich niet alles veroorloven. In de Archieven van het ministerie van
de Marine bevat het dossier van kapitein-ter-zee Julien Viaud de volgende aantekening
uit 1890: ‘Is opgemaakt op een belachelijke manier. Ik zal hem niet voordragen als
gezagvoerder.’ Maar weer wint die magische charme, die Loti in zijn werk en in
werkelijkheid uitstraalt. Want een jaar later lezen we: ‘Excellent officier (...). Ik zal
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hem voordragen als gezagvoerder.’ Misschien lag het ook aan zijn literaire faam die
groter en groter werd. Waanzinnig bekend is hij nu en gaat met de groten der aarde
om, vorstinnen en schrijvers van naam. In Rochefort richt hij nieuwe droomkamers
in, de Arabische kamer, een Chinese pagode. De moskee wordt met behulp van zijn
nieuwe vriend, ‘le beau Léo’, vervolmaakt. Als er bezoekers komen, laat hij een van
zijn matrozen de minaret beklimmen en als muezzin zijn klaaglijke zang door het
Franse vissersdorpje galmen.

Elders
Weer mag hij gelukkig op reis, nu als begeleider van de Franse minister op een
officiële reis naar Marokko. Het zal een van zijn beste reisboeken opleveren: Au
Maroc, nog steeds - zoals zoveel van zijn travelogues - uitstekend leesbaar en
geschreven in die speciale Lotistijl: arm aan woorden maar rijk aan subtiele
nuanceringen en impressies. Aan de vooravond van zijn vertrek noteert hij: '20 maart
1889. Ik stop met rouge; opeens zie ik dat het me oud maakt (...) Mijn gezicht zonder
kleur is voornamer, jonger en mijn ogen zijn in deze bleekheid fijner. Ik zal ze wel
een beetje groter maken op de Arabische manier (omlijnen met streepje kohl), dat
zal het overblijfsel zijn van mijn verdwenen behaagzucht.’ Hoewel hij eigenlijk te
beroemd, te omstreden en te onorthodox is, wordt hij toch voorgedragen voor de
Académie Française, die mooie Franse instelling van veertig Onsterfelijken. Met
zijn tweeënveertig jaar wordt hij het jongste lid. Maar de literaire roem zegt hem
weinig, nog steeds voelt hij zich nergens thuis: ‘Waar ik ook ben, ik mis altijd iets
van me zelf dat ik elders heb achtergelaten.’ Het knappe van Loti is dat hij dit
rusteloze zoeken, dit voortdurend ontsnappen naar een andere werkelijkheid, niet
met ongeluk of dood heeft moeten bekopen maar het in zijn leven geïntegreerd en
produktief gemaakt heeft. Zijn vrouw Blanche bij voorbeeld protesteerde niet toen
hij, verliefd geworden op Baskenland, ook Baskische kinderen wilde. Hij haalde de
negentienjarige Crucita naar Rochefort, installeerde haar breeduit en verwekte nog
twee zonen. Op een foto staat hij trots tussen zijn mannelijk nageslacht. Wat dacht
Blanche? Wat dacht Crucita? Loti weet van niets. Hij is alweer verdwenen als
aide-de-camp van Vice-Admiraal Pottier naar China om de Bokseropstand neer te
slaan. Een uitstekend verslag, niet romantisch of egocentrisch, schrijft hij erover:
Les derniers jours de Pékin. Daarna gaat hij naar Constantinopel, naar Egypte,
Engeland en New York. Maar het einde van zijn actieve dienst nadert. In 1910 verleent
de marine hem eervol ontslag na een carrière van tweeënveertig jaar. Het reizen en
schrijven geeft hij echter niet op. Met Turquie agonisante (1913) schokt hij nogmaals
de publieke opinie door op de voorplaat een Turkse soldaat af te beelden met
afgesneden neus en mond en kaak in elkaar geslagen. Zo blijft hij opkomen voor zijn
geliefde Turkije.

Aziyadé, de Turkse geliefde uit de gelijknamige roman
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Zijn slaapkamer in Rochefort is een opvallend sober vertrek, met alleen een ijzeren
spijltjesbed en een kleine schrijftafel. Op een console een boeddhabeeldje zonder
hoofd en Jezus aan het kruis, bien étonnés de se trouver ensemble. Aan de wand
hangt een foto van Loti in vol ornaat en een ingelijste oorkonde: ‘A l'ordre de l'Armée.
Le capitaine de Vaisseau Julien Viaud (Pierre Loti). 1918.’ Erboven een helm en een
weitas, stille getuigen van zijn laatste strijd.
President Poincaré was hem aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog komen
opzoeken met het verzoek zijn invloed aan te wenden bij de Turkse machthebbers.
De onderhandelingen mislukken. Loti voelt zich oud en gedesillusioneerd. Welk nut
hebben geld en macht als je niet jong genoeg meer bent om ervan te genieten? Op
deze leeftijd is er nog maar één ontsnappingsmogelijkheid: de dood. Maar bij ‘Einde’
hoort in zijn denkwereld ‘heroïsch’. Na eindeloos veel moeite lukt het hem op de
slagvelden in Noord-Frankrijk te worden ingezet. Constant is de vijfenzestigjarige
Loti in de voorste linies te vinden. Maar hij faalde waar Byron succes had; hij overleeft
de oorlog. Opstandig refereert hij aan een eerder gedane uitspraak: ‘Het zou mogelijk
moeten zijn het verhaal van je leven af te breken met hetzelfde overleg als waarmee
je een punt achter je boek zet.’ Nog vijf jaar heeft hij om zich voor te bereiden op
de dood, die hij zijn hele leven vreesde. Met zijn zoon Samuel schift hij wat er
verbrand, bewaard of verkocht moet worden (Samuel zal helaas voornamelijk véél
verbranden).
Voor de katten, schildpadden en planten laat hij nauwkeurige instructies na. Hij
sterft op 10 juni 1923 in zijn woning in Baskenland, ‘Bakhar Etchea’, het Eenzame
Huis. De begrafenis is typerend voor de man van tegenstellingen die hij was. Met
veel militair vertoon wordt Loti begraven... in de tuin van zijn voorouderlijk huis op
het Ile d'Oléron. Op zijn grafsteen had zijn beroemde treurige uitspraak niet misstaan:
‘Je n'etais pas mon type.’
■
Acht titels van Loti zijn in Livre de Poche verschenen, de overige vierendertig bij
Calmann-Lévy.
In het Nederlands zijn onder andere Jerusalem, Ontgoochelde vrouwen, Madame
Chrysanthème en de novelle De groene moskee (antiquarisch) verkrijgbaar.
IJslandvisser werd vorig jaar herdrukt.
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De Larense Boekhandel

[Literaire boekengids - Voorjaar 1984]
‘Verzamelde werken moeten natuurlijk altijd gebonden’
Mag een boekomslag zwart zijn? Wordt het een paperback of verschijnt het in
gebonden vorm? Zouden van de roman Opwaaiende zomerjurken honderdduizend
exemplaren zijn verkocht als de titel Pathetische sonate was geweest?
Voor een boek in de winkel ligt, zijn er talloze beslissingen genomen die voor een
groot deel te maken hebben met het uiterlijk van het boek.
Rudie Kagie sprak met uitgevers, auteurs, vormgevers, typografen en
boekhandelaren, die allemaal hun ideeën hebben over hoe boeken eruit moeten zien
om de aandacht van het publiek te trekken.
Het oprukken van de zilveren letters, de overgang van lood naar fotozetten, de
toenemende belangstelling voor het gebonden boek, en de macht van Sonja.
De Literaire Boekengids is een uitgave van de Stichting Collectieve Propaganda van
het Nederlandse Boek, Langestraat 61, 1015 AK Amsterdam
Tekst: Rudie Kagie / Eindredactie: Diny van de Manakker / Omslag en vormgeving:
Jaap Lieverse / Foto's: Hans Aarsman, Hans van den Bogaard (omslag) / Produktie:
BV Weekbladpers
De auto, een grijze Landrover, werd onbeheerd aangetroffen op de bandijk. De
veiligheidsriem hing naar buiten.’ Wim Hazeu schreef weer een roman. De bandijk,
160 bladzijden, prijs f27,50. Verschijnt in april bij Nijgh & Van Ditmar. Uit de
voorjaarscatalogus van de uitgeverij: ‘De veiligheidsriem hing naar buiten en werd
door de windstoten bij vlagen opgetild. Het metalen gordelstuk klepperde op het
asfalt.’
Joop van Gool van de Bussumse Boekhandel heeft de wervingstekst gelezen.
‘Spannend,’ mompelt hij. Hij wil de roman straks graag verkopen en nu zit Gea
Thuis, vertegenwoordigster van de uitgeverij, klaar om zijn eventuele vragen te
beantwoorden.
‘Gaat Hazeu zelf nog wat ondernemen om het boek te promoten?’ ‘Aha, je wilde
hem vragen het boek te komen signeren in je winkel.’ ‘Nee, dat bedoel ik niet. Hazeu
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heeft connecties bij radio en televisie. Gaat hij die inschakelen om een beetje reclame
te maken voor zijn boek?’
‘Weet ik niet. In het verleden is het wèl steeds zo geweest dat een nieuw boek van
Hazeu snel de aandacht van de media trok. Onze verwachtingen zijn ook dit keer
hooggespannen.’
Van Gool houdt het omslagontwerp voor De bandijk kritisch op een afstand.
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‘Dat deugt niet,’ zegt de boekhandelaar. ‘Donkere letters op een blauwe ondergrond,
dat is moeilijk te lezen.’ ‘Je hebt gelijk,’ zegt de vertegenwoordigster. ‘Dat omslag
deugt niet. Wij zijn ook ontevreden, er gaat het nodige aan veranderen.’
Nijgh & Van Ditmar komt in het voorjaar met meer nieuwe boeken.
Daar zijn een biografie en een verhalenbundel van Mary Dorna, die respectievelijk
f 37,50 en f 21,20 gaan kosten. De boekhandelaar twijfelt: ‘In de eerste plaats vind
ik de prijs èrg hoog, in de tweede plaats vind ik Mary Dorna niet een dermate boeiende
figuur dat er zo'n lijvige biografie over haar moet verschijnen.’
Dat is de vertegenwoordigster niet met hem eens. De Mary Dorna-bundel die De
Engelbewaarder een paar jaar geleden uitgaf is nu een collectors item met
antiquarische waarde. Totaal uitverkocht. Nergens meer te krijgen. De markt is rijp
voor nieuwe Mary Dorna's. ‘Misschien dat de prijs iets omlaag kan, maar veel minder
zal het niet worden.’
Daar is het omslag van Taal ter sprake, 112 pagina's tekst à f17,50, geschreven
door Trouw-redacteur J.G.A. Thijs.
‘Dit ziet er dom en doelloos uit,’ vindt de boekhandelaar.
‘De meningen zijn verdeeld,’ antwoordt de vertegenwoordigster.
De boekhandelaar: ‘Sorry hoor, maar zoals dit eruit ziet, dat slaat echt nergens op.
De inhoud kan nog zo aardig zijn, dit raak ik aan de straatstenen niet kwijt. Je mag
het houden van me, volgende boek graag.’
Daar is het omslag van Sterren en strepen, een verhalenbundel van Cornelis Ch.
Goslinga.
‘Alsjeblieft zeg, nee, wat moet ik ermee?’
Daar is het omslag van Aan het einde van de middag, een roman van M. Jacob.
‘Tja, een ontwerp van Robert Nix, die stijl herken ik. Als ik dit boek neerleg tussen
de vijfduizend andere titels die ik uit elkaar moet zien te houden, valt het op geen
enkele manier op. Een slecht omslag. Het wordt niet duidelijk dat het verhaal zich
in Indonesië afspeelt. Laat eens kijken, wat hebben jullie nog meer?’
Het is een prachtig vak, uitgever, maar als de ene na de andere titel flopt is het een
métier met weinig toekomstperspectief.
Uitstekende boeken uitbrengen van uitmuntende auteurs is het streven, titels die
opvallen als ze in de winkel liggen. Aan de grafische uitvoering wordt dus optimaal
zorg besteed. De prijs moet rond het maximaal aanvaardbare schommelen: goedkoop
genoeg om de consument tot aanschaf van een exemplaar te verleiden, duur genoeg
om er aan te kunnen verdienen.
De succesvolle literaire uitgever koppelt commercieel inzicht aan goede smaak.
Hij selecteert het schrijftalent dat bij zijn fonds past en vraagt zich bij elk nieuw
manuscript af of een paar duizend Nederlan-
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ders er twintig, dertig gulden voor over zouden hebben om het te lezen. Daar wordt
nooit marktonderzoek naar gedaan.

Gea Thuis, vertegenwoordigster van Nijgh & Van Ditmar

Fingerspitzengefühl, een open oog en een open oor moeten voldoende zijn.
Liesbeth ten Houten, directeur van Nijgh & Van Ditmar, wil weten wat er leeft
onder de afnemers van het drukwerk dat haar bedrijf produceert.
Boekhandelaren en inkopers paraderen langs haar tafeltje in het
Topkring-Ceniko-beurscomplex te Hoevelaken. Uitgevers presenteren hier trots hun
voorjaarscollectie, de detailhandel bestelt. Terwijl Liesbeth ten Houten geplaatste
orders noteert, dwalen haar gedachten nu en dan af naar een boek dat misschien
komend najaar bij Nijgh & Van Ditmar zal verschijnen. Ze heeft een manuscript op
schoot liggen. Als de tekst boeiend genoeg is, krijgt de auteur volgende week het
langverwachte briefje waarin - ‘zeer tot ons genoegen’ - de publikatie van zijn of
haar roman wordt aangekondigd. Valt de woordenbrij tegen, dan gaat - ‘helaas, tot
onze spijt’ - het pak papier retour. Van manuscripten lezen tot boeken verkopen - de
directeur van een uitgeverij beschikt waarlijk over een gevarieerde functie.
‘Inclusief herdrukken geven we zo'n honderddertig boeken per jaar uit, we zijn
maar met z'n tienen, dus we werken hard,’ zegt Liesbeth ten Houten. ‘We moeten
zorgen dat we goede edities hebben. Nescio, Vestdijk, Slauerhoff, Gijsen - dat geven
we uit, dat wordt opnieuw gezet en er mag geen fout in staan. De manuscripten waar
een boek van komt, wil ik zoveel mogelijk zelf lezen, maar ik wil ook contact met
de boekhandel, anders zit je maar achter je bureau zonder dat je weet hoe het overkomt
wat je doet. Hier hoor ik wat de problemen zijn, waar behoefte aan is en wat men
van de vormgeving vindt. Als V&D denkt van een bepaald boek veel te kunnen
omzetten, maar klaagt dat ze het omslag afschuwelijk lelijk vindt, dan gooien we er
een ander omslag omheen. Natuurlijk doen wij dat. Zij kennen de consumenten beter
dan wij. Hier, Uit den dood van Arnold Aletrino. Zwart omslag. Er wordt van gezegd
dat zwart niet verkoopt, maar je probeert het eens anders hè. Niet aldoor hetzelfde.
Altrino was als mens interessanter dan als schrijver, maar het is toch wel leuk iets
van hem te lezen. Dat zeg ik de boekhandelaren die hier komen er eerlijk bij. De
boekhandelaren weten wat ze aan ons fonds hebben, ze kennen het klappen van de
zweep. Wat ze vooral van ons willen horen zijn verkoopargumenten. De rest weten
ze onderhand wel - dus geven wij ze verkoopargumenten.’
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Van de vele wetten waar het boekenbedrijf aan onderworpen is, luidt de belangrijkste:
een boek kan pas verschijnen nadat een manuscript is ingeleverd. Nederland telt 101
uitgeverijen die de binnenlandse markt samen met zo'n vijfhonderd nieuwe literaire
titels per jaar verrijken. Dat moet een fractie zijn van het manuscriptencircuit dat
nimmer de drukpers haalt. Alleen al bij De Arbeiderspers komen soms meer dan
twintig uitgetikte romans, novellen en poëziebundels per week binnen.
‘Vaak op beduimeld papier, daaraan zie je dat het door verschillende andere
uitgevers is afgewezen. Soms heeft de auteur onderaan op de eerste bladzijde vijf
puntjes getypt: daar hoeft de uitgever alleen nog maar zijn naam in te vullen en dan
kan de zaak zó naar de zetterij,’ vertelt Martin Ros, redacteur van De Arbeiderspers.
Het tragische voor bijna alle auteurs is dat de zaak nooit naar de zetterij gaat. Met
dank voor de inzage worden de vruchten van hun huisvlijt bijna bij voorbaat terug
gestuurd. Ros herinnert zich maar één voorbeeld van een manuscript dat ongevraagd
op zijn bureau belandde en de moeite van het uitgeven waard bleek. Dat betrof de
vrijmoe-
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dige memoires van de Amsterdamse taxichauffeur Harry Boting. Met behulp van
lijmpot en schaar destilleerde Ros Wie geeft me jatmous? uit deze aantekeningen,
destijds een zeer succesvol boek. ‘Maar dan spreek ik van meer dan twintig jaar
geleden. Ik werkte nog niet zo lang bij de uitgeverij en had de raad gekregen niet te
veel aandacht te besteden aan al die slush-pile van taxichauffeurs, glazenwassers,
schoolmeesters en handelsreizigers. Dat kon meestal ongezien terug. En verdomd,
kort daarop werden me die verhalen van Boting aangeboden.’
In De toekomst van het boek, een binnenkort bij de Amsterdamse éénmansuitgeverij
Joost Nijsen verschijnende verzamelbundel, onthult Arbeiderspers-directeur Theo
Sontrop zijn selectiecriteria. ‘Alles wat er binnenkomt op ring-blocs - vergeet u dat
maar,’ adviseert hij. ‘Alles wat binnenkomt in die prachtige plastic cahiers - daar is
nooit iets bij, of hoogst zelden, het zou een absurd toeval zijn. Over het algemeen
doet het vreemde zich voor dat wanneer mensen iets maken dat de moeite waard is,
en ik weet niet hoe dat komt, het in zijn dooie eentje op de pagina stáát. Tekst heeft
iets van esthetiek. Mensen die vier gedichten op één kwarto-velletje typen, houden
niet zo van hun eigen werk of er is iets mee. Kan ik dat bewijzen? Nee, maar dat is
de expérience vécu.’
De Arbeiderspers geeft Maatstaf uit. F.B. Hotz en Tessa de Loo die korte verhalen
naar dat blad opstuurden, debuteerden later met verhalenbundels bij De Arbeiderspers.
Publiceren in een literair tijdschrift is niet zelden een opstapje naar een
schrijverscarrière. Die bladen fungeren als reservoir voor jong talent. Andere manieren
om de aandacht van een uitgeverij te trekken zijn omslachtiger.
Bij De Bezige Bij gelooft redacteur Wim van Beusekom dat ‘het aantal mensen
dat iets aardigs kan schrijven nu groter is dan een paar jaar geleden’. Hij trof werkelijk
wel eens een literaire verrassing, die de moeite van het uitgeven waard was, in de
postzak aan. ‘Debutanten,’ zegt Van Beusekom, ‘zijn over het algemeen mensen met
haast. Als iemand eenmaal heeft besloten om in de openbaarheid te treden, wil hij
meestal niet te lang wachten met de uitvoering van dat besluit.’ De verschijningsdatum
van een gepland literair debuut wordt dus zelden uitgesteld. Dat lot treft vaker werk
van min of meer gevestigde auteurs. ‘Verschuivingen in het programma ontstaan
meestal als het om forse investeringen gaat. Als er vier dure boeken binnen één jaar
worden uitgegeven is het verstandiger om een vijfde boek waar veel geld in gaat
zitten wat uit te stellen.’
Is een auteur eenmaal doorgedrongen tot het fonds van een uitgeverij, dan staat
de trein op de rails.
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Presentatie van de nieuwe boeken van het voorjaar, op 20 februari in de Rai in Amsterdam

‘Wij haten eendagsvliegen,’ zegt Martin Ros van De Arbeiderspers. ‘Het is een
kwestie van dóórgaan. Ook als een tweede of derde boek van een bepaalde schrijver
wat minder is dan zijn vorige blijven we hem uitgeven. Continuïteit is belangrijk.’
De schrijver wordt gecoached door de redactie van de uitgeverij. In overleg worden
overtollige zinnen geschrapt, passages gaan op verzoek andermaal door de
schrijfmachine - en zo groeit soms in eendrachtige samenwerking tussen auteur en
producent de literaire sensatie van het seizoen.
‘We gaan in dat adviseren redelijk ver, maar er wordt geen letter veranderd zonder
dat de auteur er in gekend is,’ garandeert Bezige Bijredacteur Van Beusekom. ‘Als
wij een manuscript hier bekeken hebben en besluiten om het uit te geven, dan haalt
de eindredactie er nog één keer de stofkam doorheen. In zijn simpelste vorm betekent
dat toezicht op de punten en komma's. Soms moet er meer aan gebeuren. Dan blijken
er bij voorbeeld inconsequenties in een verhaal te zitten, die eruit moeten.’
Boeken hebben, net als mensen, hun succes vaak aan hun titel te danken. Zo kon
tijdenlang geen dampend bekertje Nescafé de Nederlandse bedrijfskantines verlaten
zonder dat omstanders als in een reflex En dan is er koffie brulden. Een geslaagde
boektitel komt voor in de volksmond te liggen.
Zouden er van Opwaaiende zomerjurken honderdduizend exemplaren zijn verkocht
als het boek - zoals aanvankelijk de bedoeling was - Pathetische sonate had geheten?
Bij De Bezige Bij verschijnt dezer dagen Wie doet de koningin?, een verzameling
columns van Remco Campert. In eerste instantie was de titel van de bundel Tot laat
in de nacht onrustig. Het omslag lag al bij de drukker toen Campert met klem verzocht
het boek ter voorkoming van misverstanden een andere naam te geven. De auteur
was geschrokken van aanplakzuilen en blinde muren waar met grote letters reclame
werd gemaakt voor - hoe is het mogelijk - En het bleef nog lang onrustig in de stad,
de nieuwe theatershow van Robert Long en Leen Jongewaard.
Het had weinig gescheeld of de verhalenbundel Het geheim van de zwaan van
Helen Knopper zou Het huis ernaast hebben geheten. Er moest een andere titel
worden bedacht toen bleek dat van Marga Minco ooit Het huis hiernaast was
uitgegeven.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

Als de titel is vastgesteld en het manuscript in de uitgeverskluis rust, wordt op de
kalender een geschikte verschijningsdatum van het boek geprikt. Schrijver en uitgever
zien het boek op dat moment in gedachten al op tafel liggen, compleet met rechte
rug en een cover die tot de
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verbeelding spreekt. Het zal waarschijnlijk een paperback zijn - geen pocket. Querido
distribueert weliswaar goedkope Salamanders, maar dat zijn - evenals wat in de
tientjesreeks van De Bezige Bij verschijnt - herdrukken van goedverkochte meesters
der vertelkunst.
De meeste romans, novellen en verhalenbundels komen er als paperback uit te
zien. ‘Een uitgever kan zich tegenwoordig nauwelijks nog profileren met het formaat
van zijn boeken,’ zegt Ernst Nagel, produktiechef van De Bezige Bij. ‘Bijna alle
literaire boeken hebben nu het bekende formaat van twaalfeneenhalf bij twintig
centimeter. Toen De Bezige Bij met de literaire reuzenpocket begon, was dat iets
unieks. Dat was hèt gezicht van De Bezige Bij.’
Duisternis en stilte zijn over de Amsterdamse Herengracht gevallen, maar Bert Bakker
negeert de wijzers van de klok. De uitgever maakt geen aanstalten om naar huis te
gaan. Zijn benen rusten op een wit bureau, hij drinkt bier uit een beugelfles en
inventariseert de verschillen tussen toen en nu. Toen hij in 1966 in de zaak van zijn
oom werkte, waren er zestien krachten bij het bedrijf in dienst. Jaarlijks werden zo'n
vijfentwintig boeken uitgegeven. ‘We werken hier nog steeds met z'n zestienen, maar
nu geven we tachtig titels per jaar uit. Destijds duurde het een jaar om een boek te
produceren. Als het nodig is, kan het nu binnen een maand.’
Bakker herinnert zich hoe zijn firma in de jaren zeventig met romans van
ongebruikelijke afmetingen aan het experimenteren sloeg. ‘We zijn in dit land,’ zegt
hij, ‘jarenlang getiranniseerd door de paperback van twaalfeneenhalf bij twintig
centimeter, de literaire reuzenpocket die door Harry Mulisch is bedacht. Wij zijn een
stap verder gegaan. Toen ik Zen en de kunst van het motoronderhoud wilde uitgeven,
bleek dat een lijvig boek van die omvang minstens f34,50 moest gaan kosten - voor
die tijd een enorm bedrag. De boekhandel zou niet makkelijk bereid zijn een paperback
van die prijs in te kopen. Toen was hier iemand die riep: waarom proberen we het
niet eens op groot formaat, zoals de Fransen dat doen? We hebben het boek toen een
paar centimeter groter gemaakt dan in Nederland gebruikelijk was. Het liep als een
trein.’
Een kloek boek rechtvaardigt een kloeke prijs. Umberto Eco's bestseller De naam
van de roos kost f39,50, maar daar staat een bladspiegel van 23,5 bij 15 centimeter
tegenover.
‘Het is altijd schuiven tussen wat mensen van een boek verwachten, wat ze bereid
zijn voor een boek te betalen en wat wij voor een boek moeten vragen om er iets aan
over te houden,’ zegt Bert Bakker. ‘Je probeert steeds iets nieuws te verzinnen; iets
dat andere uitgevers niet hebben. Zo hebben wij jarenlang de reeks vierkante boekjes
uitgegeven, twintig bij twintig centimeter. Dat was in de jaren zestig ontstaan. Er lag
een bundel met protestliedjes van Jaap van de Merwe, ik wist niet hoe we dat eruit
moesten laten zien. “Waarom maken we er geen vierkant boekje van?” stelde toen
de vormgever voor. Dat hebben we gedaan, alles moest anders in die tijd. Toen Simon
Vinkenoog het manuscript voor Het moederkruid kwam inleveren hebben we daar
ook maar een vierkant boekje van gemaakt. Voordat we er erg in hadden was er een
reeks. Daar konden we alle mogelijke onderwerpen in kwijt die niet in een andere
rubriek pasten. Vijftig van die dingen hebben we gemaakt. De reeks ontstond vanzelf
omdat er boeken waren die vierkant van vorm waren.’
Dan is er nog het gebonden boek, dat zwaar op de hand weegt. Wan-
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neer valt een auteur de hoge eer ten deel om zijn produkt zo deftig uitgegeven te
zien?

De vormgevers van Hard Werken

Bakker: ‘Aha, het Van Oorschot-boek. Zo noem ik het altijd. Verzamelde werken
moeten natuurlijk altijd gebonden. Hans Andreus, 1175 pagina's, dat kun je
onmogelijk alleen als paperback uitbrengen.’ De val van Marga Minco verscheen
uitsluitend in een gebonden editie: ‘Als zij laat merken dat ze daar prijs op stelt, gaan
we dat niet weigeren. Marga Minco is toch een schrijfster die voor veel mensen iets
heeft. Van De val hebben we geen pocket- of paperbackeditie gemaakt. Aan de
poëziebloemlezing van Gerrit Komrij zien we weer hoe lastig het werken met twee
uitvoeringen van een boek kan zijn. De gebonden versie verkoopt minder snel dan
de pocket. Nu de pocket aan een herdruk toe is, wil Gerrit de inhoud bijwerken. Maar
van een bijgewerkte inhoud voor de pocket kan geen sprake zijn zolang de gebonden
editie niet is uitverkocht. Anders zou de gebonden uitgave, niet bijgewerkt, naast de
herziene druk in de winkel liggen. Dat kan niet.’
Het gebonden boek rukt allengs op. ‘We zien een duidelijke terugkeer naar de
jaren vijftig wat dat betreft,’ zegt Peter van Gorsel, die de verkoopafdeling van
Querido en De Arbeiderspers leidt. ‘Het boek heeft ook te maken met verzamelwoede.
Er zijn mensen die willen zeggen dat ze àlles van Jeroen Brouwers hebben, kijk, daar
staan ze, helemaal compleet.’ Van Gorsel zou persoonlijk best een tientje extra willen
betalen voor een gebonden editie van een nieuwe Van Kooten. De Bezige Bij waagt
zich vooralsnog niet aan de hard cover bij deze schrijver.
‘Er is,’ zegt produktiechef Ernst Nagel, ‘wèl een publiek dat de gebonden uitvoering
van een roman van Jan Wolkers verkiest boven de paperback, maar dat is een ander
publiek dan dat Veertig koopt van Kees van Kooten. Er is geen onderzoek naar
gedaan, het is gewoon onze ervaring. Bij een nieuwe Hermans zijn er een paar duizend
mensen die de gebonden editie kopen. Dat is een gegeven. Maar voor een boek als
Veertig ga je toch geen f29,50 betalen als je voor nog geen twintig gulden de
paperback kunt kopen? Die bedragen zouden in een scheve verhouding tot elkaar
staan.’
Meulenhoff brengt zelfs van de science fiction-auteur Jack Vance gebonden boeken,
‘omdat er mensen zijn die de schrijver goed genoeg vinden voor een tientje méér’.
Ineke Hillen, hoofd van de produktie-afdeling van Meulenhoff, zou willen dat Querido
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de roman Vallende ouders van A.F.Th. van der Heijden behalve als paperback ook
gebonden had laten verschijnen. ‘Verzamelde werken, boeken die bij voor-
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baat klassieken zijn en boeken die zich tijdens de verkoop als klassieken ontpoppen,’
verschijnen bij Meulenhoff hard bound.
‘Er zijn twee trends,’ zegt Ineke Hillen. ‘Enerzijds willen de mensen de laatste
jaren graag goedkope boeken hebben. Daarom zijn pockets zo populair, wat een
terugkeer naar de trend van de jaren vijftig en zestig betekent. Met pockets kan de
uitgeverij een groot publiek bereiken. Anderzijds groeit de belangstelling voor het
gebonden boek. Er zijn mensen, niet erg veel, voor wie boeken zoveel in hun leven
betekenen dat ze bereid zijn er meer voor te betalen als ze er mooi uitzien. Daarvoor
kiezen we de klassieken uit ons fonds. Er zijn geen voorbeelden van debuten die
direct in zowel gebonden als in paperback worden uitgebracht. Maar als een schrijver
eenmaal lóópt, zoals Oek de Jong, dan gebeurt het wel.’
Het monumentaal uitgeven kan ook een aardigheid tegenover de auteur zijn, zegt
Martin Ros van De Arbeiderspers. ‘We hebben gedacht dat we een circuit van
gebonden Carmiggelts op gang konden brengen, maar dat lukte niet. Daar hielden
de mensen niet van. Maar een gebonden Nooteboom ging dan weer prima. Het
gebonden boek getuigt van een gezonde kakkineusheid, dat mag literatuur best hebben,
vind ik.’
Het verdriet van België, het 774 pagina's tellende epos van Hugo Claus, verscheen
uitsluitend als bijbeldik document. Er zijn geen plannen voor een paperback.
‘De meeste manuscripten die we gaan uitgeven worden door iedereen van de
redactie gelezen zodat we dan kunnen bespreken hoè we het gaan uitgeven,’ vertelt
Wim van Beusekom van De Bezige Bij. ‘Toen we Het verdriet van België hier
binnenkregen was iedereen het er over eens dat het een geschenk uit de hemel was,
maar tegelijkertijd rees de vraag wat we er mee aan moesten. In fotokopie was dat
manuscript een pak van dertig centimeter dik. Het paste niet in onze serie paperbacks
van Nederlandse auteurs. Er is uitvoerig overleg gepleegd tussen de redactie, de
commerciële afdeling en de produktie-afdeling. In eerste instantie dachten we dat er
misschien een paperback van zeshonderd bladzijden van te maken zou zijn. Toen
we er niet uitkwamen, hebben we de vraag omgedraaid. We hadden het boek gelezen.
We wisten wat het was. Toen hebben we gezegd dat we er graag een gebonden boek
van zouden willen maken: zo'n achthonderd pagina's op dun papier - en dan kijken
we wat dàt kost. Bij een normale oplage kwam de prijs op rond de honderd gulden.
Toen hebben we ons de vraag gesteld wat het zou mògen kosten. Het zou mooi zijn
als de prijs beneden de vijftig gulden kon blijven, hebben we tegen elkaar gezegd.
Door het verhogen van de oplage is dat gelukt. Technisch gesproken was een
paperback ook mogelijk geweest, maar dan had je een onhandelbaar leesboek
gekregen. We hebben de gok gewaagd. Iedereen was het er hier wel over eens dat
het boek veel indruk zou maken, maar in hoeverre de kwaliteit van het boek door
verkoopcijfers gehonoreerd zou worden, moesten we afwachten.’
Het verdriet van België werd gedrukt bij Hooiberg te Epe. Het eveneens gebonden
De laatste deur van Jeroen Brouwers liet De Arbeiderspers maken in de DDR: het
land waar ze nog ambachtelijk uit lood zetten en de complete Herstellung van een
gebonden prachtboek minder kost dan het ten onzent laten drukken van een paperback.
Ook Meulenhoff en Elsevier verblijden de Oostduitse grafische industrie met menige
zet-, druk- en bindorder.
‘Een aantal Nederlandse drukkerijen is de laatste jaren gefailleerd,
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niet per se daardoor, maar het zal wel meegespeeld hebben,’ schrijft Theo Sontrop
in zijn eerder genoemde bijdrage aan de bundel De toekomst van het boek. ‘Aan de
andere kant,’ vervolgt hij, ‘is het zo, dat wanneer die uitgeverijen in moeilijkheden
komen er nooit een drukker langskomt die zegt: “Zal ik mijn spaarvarken eens
stukhakken, dan kom ik dat geld bij jou langsbrengen.” Daar hoeft u ook niet op te
rekenen, want de wereld is slecht en zakelijk.’

Presentatie van de nieuwe boeken van het voorjaar

Ineke Hillen van Meulenhoff reist twee keer per jaar naar de Leipziger Messe. Ze
vertelt: ‘Dat doe ik nu al zo'n tien jaar. Daar word je door alle hoge heren van de
drukkerijen mee uit dansen genomen op jaren vijftig-muziek. We slapen in een
meisjestehuis waar de studerende meisjes die er wonen uitgegooid worden voordat
we komen.’ Levert een Nederlands manuscript voor Oostduitse zetters geen problemen
op? ‘Nee,’ zegt Ineke Hillen, ‘we werken al zo lang met ze, de meesten zijn erop
ingesteld. Zo'n zetter hoeft geen Nederlands te kunnen lezen. Zetters lezen geen
teksten, zetters lezen tekens. Wat ze moeten leren is het afbreeksysteem in het
Nederlands. Dat is niet zo moeilijk. Vanmorgen kreeg ik tachtig pagina's proefdruk
binnen van een boek dat zeshonderd bladzijden dik gaat worden. Er zit bijna geen
fout in.’ Als de boeken klaar zijn, wordt de partij keurig door een Oostduitse
vrachtwagenchauffeur afgeleverd bij het Meulenhoffdepot in De Meern.
Dit,’ zegt de uitgever, ‘dit is een klassieke Stip, als vanouds geschikt voor bruiloften
en partijen.’ Zijn hand rust op een vergeeld exemplaar van de limerick-bundel
Variaties op een misverstand. Bert Bakker zal het boekje binnenkort opnieuw uitgeven
in het kader van de oplevende belangstelling voor het oeuvre van Kees Stip. Hoe
moeten deze variaties op rijm - benevens negenenveertig andere titels - eruit komen
te zien?
De staf van de uitgeverij beraadt zich aan de vergadertafel. Men drinkt zwarte
koffie om wakker te worden. De uitgever wrijft zich arbeidsbelust in de handen.
Produktiechef Sander Bekkers bladert door de Variaties op een misverstand.
‘Drieëntachtig pagina's,’ zegt hij peinzend.
‘Dat kunnen er best zestig worden,’ vindt Bert Bakker. ‘Ik zou zeggen: we maken
er een gebonden uitgave van à la Dieuwertje Diekema, oplage vierduizend stuks.’
Rudo Hartman wordt gevraagd voor de typografie van het binnenwerk, Rick
Vermeulen moet het omslag maken.
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Het vierde deel van het Geheim dagboek van Hans Warren staat op stapel. De
auteur zal per brief verzocht worden een foto van zich zelf op te sturen uit de periode
die het dagboek beslaat.
‘Wat was de oplage van de vorige delen?’ vraagt Bakker.
‘Vijfendertighonderd,’ antwoordt Bekkers.
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De uitgever tikt met het uiteinde van de balpen op tafel. ‘Doe maar vierduizend nu,’
beslist hij.
Helen Knopper werkt aan een nieuwe verhalenbundel. De schrijfster liet weten
nogal gecharmeerd te zijn van het blauwe omslag dat het romandebuut
Buitenstaanders van Renate Dorrestein sierde. Kan er voor Knoppers aanstaande
boek een soortgelijk uiterlijk geregeld worden? ‘Komt voor elkaar,’ belooft Sander
Bekkers. Voorts zal Koude sambal, de Indonesische herinneringen van Peter Andriesse
die eerder bij Manteau en laatstelijk bij Loeb & Van der Velden verschenen, in een
oplage van tweeduizend door Bakker worden herdrukt.
‘Ik wil twee prijscalculaties,’ zegt de uitgever. ‘Ik wil weten wat het kost als we
het bestaande zetsel reproduceren en ik wil weten wat het kost om het boek opnieuw
te laten zetten.’
Sander Bekkers heeft de opnieuw te lanceren bundel al van de stapel gepakt. Hij
inspecteert de kwaliteit van het zetsel. ‘Ziet er prima uit,’ bromt hij. ‘Zouden we zò
kunnen overnemen.’
‘Toch wil ik twee calculaties, we moeten het één tegen het ander afwegen,’ houdt
Bakker vol. ‘Als we zelf laten zetten hoeven we niet met Van der Velden in
onderhandeling over de overname van het zetwerk.’ In ieder geval kan de vormgever
alvast achter zijn ontwerptafel schuiven voor het maken van een splinternieuwe
Koude sambal-cover.
Er dient een typografische indeling te komen voor de vertaling van Palomar van
Italo Calvino. De fabricagekosten van de uitgave (zetten, drukken en binden) zijn
reeds bekend: bij een omvang van 128 pagina's op het ‘bekende
twaalfeneenhalf-bij-twintig-formaat’ en in een oplage van drieduizend wordt de
kostprijs f3,65 per stuk. Aangezien alleen de boekhandel en de btw al bijna de helft
van de revenuen opeisen, betekent dat een winkelprijs van f 19,50. De kostprijs van
de Nederlandse versie van Blue Highways van William Least Heat Moon komt op f
10,95 per exemplaar, dat wordt een winkelprijs van f 38,50. Het boek krijgt het
zogeheten kanjer-formaat ter grootte van De naam van de roos. De omvang is nu
beraamd op 384 pagina's. Zou de bladspiegel een slag kleiner zijn dan betekende dat
veertig pagina's méér tekst.
Deel drie van de verhalenbundels van Anaïs Nin zal verschijnen.
‘Ik zie dat deel één en twee niet uit het zelfde lettertype zijn gezet,’ zegt de uitgever.
‘Je wilde alle delen samen te zijner tijd laten bundelen tot één boek, zodat we het
zetsel nòg een keer kunnen gebruiken?’ vraagt de produktiechef.
‘Ja natuurlijk,’ zegt de uitgever.
In een onttakeld fabriekslokaal aan de rand van Rotterdam worden de omslagen van
de meeste Bert Bakker-boeken ontworpen. De stijl waarin dit geschiedt getuigt van
een eigenzinnige - dus omstreden - kijk op drukwerk. Het is de stijl van de vereniging
Hard Werken, een collectief van zes grafische vormgevers. Niet alle auteurs van de
uitgeverij weten de frisse of chaotische, de moderne of rommelige omslagen
onvoorwaardelijk te waarderen. Het is een kwestie van smaak, en een reeks incidenten
bewijst dat er over smaak wel degelijk te twisten valt.
Hard Werken-ontwerper Gerard Hadders voorzag het voorplat van Heer, bewaar
de kattemepper, een bundel van de jonge dichter Simon Knepper, van een speelse
opdruk. In vier kleuren stonden vier verschillende lettertypen in vier verschillende
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van de
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uitgeverij) was al gedrukt toen de jonge dichter in toorn ontvlamde. Zo'n wild en
woest omslag om zijn bundel? Nooit! Hadders zwichtte voor de kritiek. Hij maakte
een Gallimard-achtig, tweede ontwerp, dit keer uitgevoerd in de grijs-zwarte tinten
van een rouwkaart. Knepper was in zijn nopjes, Hard Werken mokt ‘heel zonde’,
bij monde van Rick Vermeulen, een van de zes vormgevers van het collectief. ‘Wat
wij hier niet begrijpen is dat zo'n jong iemand als Knepper voor zo'n saai omslag kan
kiezen. Die jongen maakt gedichten over dronken konijnen en zo. Maar het omslag
dat hij afkeurde was hem te frivool. Dan denk ik: hoe zit dat?’

Tijdens de presentatie van de nieuwe boeken van het voorjaar

Er zijn ook vurige fans die zeggen boeken van Bert Bakker uitsluitend vanwege
het omslag te kopen. Onlangs belde zo'n bewonderaar op, vertelt Kees de Gruiter,
de ‘coördinator’ van Hard Werken. ‘Die jongen vertelde dat hij de boeken regelmatig
kocht en dan bij thuiskomst altijd spijt had. Hij wilde ze eigenlijk helemaal niet lezen,
hij vond alleen de omslagen zo mooi. Dat kostte hem handenvol geld en daarom
vroeg hij of wij niet wat losse omslagen voor hem hadden zodat hij die boeken
tenminste niet meer hoefde te kopen. Ik heb hem onmiddellijk naar Bert Bakker
doorverwezen. Dan hoort die het ook eens van een ander.’
Rick Vermeulen, vroeger bij de uitgeverij in vaste dienst, vindt dat een ontwerper
eigenlijk eerst het boek behoort te lezen waar hij voor aan het werk tijgt. ‘Maar lezen
lukt helaas niet altijd,’ zegt hij. ‘We hebben af en toe besprekingen op het kantoor
van de uitgever, waar dan de voorjaars-, zomer- en najaarsaanbiedingen worden
doorgenomen. Wij nemen dat pakket mee naar Rotterdam en dan verdelen we hier
de opdrachten. We kijken welk omslag het beste bij iemand past. Bij elke boektitel
waar een omslag voor gemaakt moet worden, hoort een instructieformulier. Daarop
staat het formaat van het boek, de aard van het omslag, of het in een serie moet en
of er eventuele suggesties van uitgeverszijde zijn.’ Onder dat laatste valt bij voorbeeld
het krabbeltje ‘als vorige Orbach?’ ter aanduiding van de gewenste cover voor een
nieuw boek van Susie Orbach.
Kees de Gruiter zegt: ‘Soms eist de buitenlandse uitgever dat bij de Nederlandse
vertaling het omslag wordt aangepast aan dat van de buitenlandse uitgave. Er wordt
ook wel eens een cover gemaakt aan de hand van een affiche of een foto uit een film.
Als er naar aanleiding van De Lift een boek wordt gemaakt, valt er voor ons weinig
te doen. Op dat omslag komt natuurlijk het affiche van de film te staan.’ Oriana
Fallaci is de enige buitenlandse auteur in het Bert Bakker-fonds die de omslagen van
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haar vertaalde boeken wil zien voordat die gedrukt worden. ‘Ze eist dat haar naam
er zeer groot opstaat, dat is het enige dat ze wil controleren. Goed, daar houden wij
bij het maken van een
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ontwerp dus rekening mee.’
‘Kleur,’ zegt Rick Vermeulen, ‘daarover bestaan allerlei rare theorieën. We krijgen
van de uitgeverij vaak te horen welke kleur zij zich gedacht hadden voor een bepaald
omslag. Witte boeken worden bij voorbeeld smerig, dat wil de boekhandel niet.
Zwarte boeken schijnen afstotend te zijn. Een tijd geleden las ik in een Engels
tijdschrift dat onderzoek had uitgewezen dat groene boeken niet goed verkochten.
Ik denk dat er veel onzin wordt verkondigd over wat wel en niet verkoopt. Ik hoorde
dat boekhandelaren het omslag van De Val van Marga Minco in het begin foeilelijk
vonden, het verschrikkelijkste dat ze in jaren hadden gezien. Hoeveel exemplaren
zijn er van dat boek verkocht? Iets van tienduizend binnen twee weken geloof ik.
Toen vond de boekhandel het opeens het prachtigste omslag dat ze ooit onder ogen
was gekomen.’
Steeds meer ontwerpen van Hard Werken schitteren en blinken aangezien overeenkomstig de laatste internationale boekenmode - met goud- en zilverfolie niet
zuinig wordt omgesprongen. ‘Wij zijn natuurlijk beïnvloed door de Amerikaanse
school,’ zegt Rick Vermeulen. ‘Als je bij American Discount rondkijkt, zie je daar
één glittermuur van rijen pockets naast elkaar. Ik vind het pràchtig. Vaak zit er ook
nog een gat in die Amerikaanse covers, maar zo ver zijn we hier niet. Komt nog wel.’
De Nederlandse boekenclubs willen commercieel aantrekkelijke boeken best
verkopen, maar dan moeten de omslagen er als het kan ‘lekker’ uit zien, afgestemd
op de smaak van een breed publiek. Erotica van Anaïs Nin (‘seksuele fantasieën van
een vrijgevochten vrouw’), een gebonden bundeling van twee eerder bij Bert Bakker
verschenen titels, toont op verzoek van de boekenclub een close up van een hand die
onder een bh schuift.
‘Dit is echt een populair omslag. Je probeert iets te produceren dat aan zijn doel
beantwoordt, maar persoonlijk had ik liever iets rustigers gemaakt,’ zegt Vermeulen.
‘Die clubs stellen nu eenmaal eisen. Ze vragen bij voorbeeld of er een paar kleuren
op het omslag veranderd kunnen worden. Of ze willen dat er in een foto van een
blote dame wat extra schaamhaar wordt bijgetekend. Dat heb ik wel eens zitten doen,
ja.’
Boekenclubs bedingen een korting tot bijna tachtig procent van de winkelprijs.
De meeste uitgevers gaan daar gaarne op in, want de produktiekosten per boek dalen
evenredig aan het stijgen van de oplage. Doordat de clubs hun leden een geselecteerd
aanbod voorschotelen bestellen zij altijd grote aantallen van een bepaalde titel. Aan
deze afname zijn een paar voorwaarden verbonden.
‘Boekenclubs hebben uitgesproken meningen over titels,’ zegt Ineke Hillen van
Meulenhoff. ‘Het woord dood mag er niet in voorkomen, sterven mag niet - kortom,
alles wat met zwartgalligheid te maken heeft moet vermeden worden. Zulke titels
verkopen niet, wordt gezegd. Als wij een bepaalde uitgave aan de boekenclubs willen
slijten, proberen we dat boek er als het enigszins kan populairder te laten uitzien.
Het is niet onze sterkste kant, moet ik eerlijk zeggen. Het is ons een beetje
wezensvreemd om dingen echt populair te maken, maar als het moet doen we ons
best. Dan komt ik maar weer met een schilderij van Manet aanzetten of met de een
of andere tekening van een dame met een blote boezem.’
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Wim van Beusekom van De Bezige Bij noemt het gepraat over titels en kleuren
die de potentiële consument zouden afschrikken een ex-
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cuus om een boek niet te verkopen. Hij zegt: ‘Veel mensen zijn ervan overtuigd dat
je nooit zwart in het omslag moet gebruiken. De eerste honderd Zwarte
Beertjes-pockets van Bruna waren zwart, Onder professoren van Hermans was zwart
en ik heb niet het idee dat de oplage van dat boek onder die kleur gebukt ging. Het
woord dood zou je nooit in een titel moeten gebruiken. Wordt gezegd. Maar hoe zit
het dan met De dood van een handelsreiziger, Dood in Venetië of Dood in de
namiddag?’

Magazijnchef Jaap Wezenberg van De Arbeiderspers en Querido

Wat is een goede vormgever? ‘Dat is iemand die zich aanpast bij het huis waarvoor
hij werkt,’ zegt Ineke Hillen. Bij Meulenhoff werkt ze vooral met Zeno Carpentier
Alting - ontwerpersnaam kortweg Zeno - en Joost van de Woestijne. Beide heren
maken ook omslagen voor andere uitgevers. ‘Toch draagt wat ze voor ons doen op
de een of andere manier een onmiskenbaar Meulenhoff-stempel,’ vindt de cheffin
van de produktie-afdeling.
‘Joost vertegenwoordigt meer de klassieke richting en Zeno heeft iets
reclame-achtigs in zijn aanpak. Bij Bert Bakker volgen ze de trend in het maken van
omslagen. Je kunt het heel modern noemen of heel goed of heel slecht - ik heb er
hier in ieder geval nooit naar gestreefd zo'n momentopname op te pikken en dan
even mee te doen aan zo'n stroming.’
Terwijl ze een paar boeken bij elkaar zoekt ter illustratie van haar betoog zegt ze:
‘Toen ik hier begon, werd me voortdurend voorgehouden dat Meulenhoff-boeken
er minder goed uitzagen dan boeken van De Arbeiderspers. We hebben er hard aan
gewerkt om dat beeld recht te trekken.’ Dan legt ze de novelle Valentino van Natalia
Ginzburg (80 pagina's à f24,50, hard kaft, kalm uitgebalanceerd omslag) naast de
herdruk van Henri Charrières avonturenroman Papillon (512 pagina's à f 16,50, slap
kaft, knallend voorplat in zilverfolie). Beide ontwerpen zijn van Zeno. ‘Van Valentino
hopen we er tweeduizend te verkopen. Het omslag is aantrekkelijk voor een klein
publiek. Van Papillon verkopen we er vijfentwintigduizend. Met dat boek richt de
uitgeverij zich op een grote groep mensen, daarom ziet het er veel commerciëler uit.
In de uitvoering van elk boek moet je rekening houden met de publieksgroep die erin
geïnteresseerd is. Ik hang die omslagen altijd een tijdje aan de muur, zodat er
commentaar op wordt gegeven. Het is moeilijk om iedereen zijn zin te geven. Als
iemand opmerkt dat het misschien leuk zou zijn als een blauw vierkantje op het
omslag in een rood vierkantje verandert, word ik wat kriegel. Wat ik heel jammer
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vind, is dat witte boeken niet mogen. Die raken beduimeld en die vallen niet genoeg
op. Ik heb lang gepleit voor witte boeken, ik vind ze prachtig. Vroeger, in de jaren
zestig, waren witte boeken erg in de mode. Nu niet meer. Rood verkoopt erg goed,
zwart is te somber. Ik bemoei me nogal veel met kleuren. Er zijn periodes waarin je
kiest voor geel, daarna is het weer roze en laatst had ik een aanbieding met bijna
uitsluitend blauwe omslagen. Ik denk dat de kleur op omslagen te maken heeft met
wat op dat moment leeft in de samenleving, op de televisie, in de reclame, in de
kunst, overal. Een tijdlang is de Stijl-beweging natuurlijk erg in de mode geweest.
Je ziet het overal terugkomen: overal die lijnen, die strepen, die balkjes. Het is een
kwestie van smaak. Er zijn omslagen waar ik wèg van ben en die door anderen hier
op de uitgeverij worden gekraakt. Ze vinden het niet mooi of ze denken dat het niet
goed verkoopt. Ik denk dat als ik het omslag van García Márques nù zou inbrengen
in de vergadering het zou worden afgekeurd. Een te lompe belettering, een te elitair
plaatje - ik hoor het al zeggen. Terwijl er honderdduizend van
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die boeken zijn verkocht. Waar ligt dat dan aan? Ik weet het niet. Het omslag van
Tejo, de bij De Harmonie verschenen lotgevallen van een geëmancipeerde man, ziet
er niet echt mooi uit. Toch wordt dat boek heel goed verkocht. Binnen een paar
maanden de achtste druk - bàm! Uiteindelijk gaat het dus om de inhoud, niet om de
vorm.’
Als de schrijver de elf boeken die hij heeft geschreven naast elkaar legt, nemen ze
bijna een heel tafelblad in beslag. Hij knijpt zijn oogleden een weinig toe en overziet
zijn oeuvre. Hij zegt: ‘Bij een omslag gaat het niet om mooi of lelijk. Het belangrijkste
is dat een omslag het boek een soort meerwaarde verleent.’
Sinds Dirk Ayelt Kooiman in 1971 bij De Harmonie debuteerde met de
verhalenbundel Manipulaties, verscheen bijna ieder jaar een nieuw boek van hem.
Het laatste was in 1982 zijn vertelling Montyn.
Op het kantoor van de uitgeverij neemt Kooiman De aaibaarheidsfactor van Rudy
Kousbroek uit de kast. Zijn hand streelt het grijze kaft, dat aaibaar is: de meerwaarde
die het omslag aan het boek geeft. De auteur prijst zich gelukkig met het
overzichtelijke karakter van de uitgeverij die zijn boeken uitbrengt. ‘Hier wordt in
een proces tussen uitgever, vormgever en schrijver bepaald hoe het boek eruit komt
te zien. Bij een grote uitgeverij heeft de auteur daar veel minder of niets over te
vertellen. Leendert Stofbergen, de vormgever bij De Harmonie, is een man die zich
steeds flexibel opstelt. Aan de hand van drie woorden begrijpt hij wat de ander wil.
Er hoeft ook zelden een omslag opnieuw te worden gemaakt. We praten er lang over,
vooral bij Montyn hebben we lang geaarzeld over hoe dat boek er uit moest zien.
Misschien zou het omslag bij andere uitgevers een nogal sensationeel aanzien hebben
gekregen. Het is een avontuurlijk verhaal met als startpunt de Kriegsmarine. We
waren als de dood dat het boek in de hoek van spanning en sensatie terecht zou
komen. Om dat te voorkomen hebben we voor een zo sober mogelijk omslag gekozen.
Er staan alleen letters op. Waarschijnlijk zouden er twee keer zoveel exemplaren zijn
verkocht als we er een plaatje op hadden gezet. Er is een tekening van Jan Montyn
die hij gemaakt heeft in de loopgraven aan het Oostfront; een heel indrukwekkende,
vrij abstracte tekening van vastgevroren lijken aan het prikkeldraad in de sneeuw.
Als we dat op het omslag hadden gezet was het boek in bibliotheken en boekenhandel
wellicht niet op de afdeling literatuur geplaatst, maar op de afdeling oorlogsromans,
die veel beter bezocht wordt. Toch zijn we blij dat het er niet opstaat. Er zijn tot
dusver vijftienduizend exemplaren van Montyn verkocht. Je zou kunnen zeggen dat
het omslag er misschien wat saai uitziet, maar ik ben er tevreden over. De letters en
het scha-
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duweffect zijn een idee van de uitgever.’

Linksboven: redacteur Jan Kuiper van uitgeverij Querido
Rechtsboven: redactievergadering bij uitgeverij Bert Bakker

In mei verschijnt A lamb to slaughter (‘an artist among the battlefields’), de Engelse
editie van Montyn. Kooiman hield aanvankelijk zijn hart vast. ‘Ik was beducht,’ zegt
hij, ‘dat Souvenir Press in Londen, waarvan ik moet zeggen dat het een commercieel
bedrijf is, een schreeuwend omslag bij het boek zou bedenken. Een getekende matroos
van de Kriegsmarine of zo - dat zou te rechtvaardigen zijn, want dat komt in het boek
voor. Tot mijn verbazing besloot Souvenir Press een ets van Montyn op het omslag
te zetten. Een esthetisch omslag dus, gelukkig. Het boek verschijnt vermoedelijk
komend najaar in Amerika. Ik zie dat met enige zorg tegemoet. Ze zouden in Amerika
best voor een heel ordinair omslag kunnen kiezen. Daar valt niets tegen te beginnen,
zoiets kun je niet in je contract vastleggen.’
De schrijver vestigt de aandacht op het binnenwerk van zijn boeken. ‘In De
vertellingen van een verloren dag staat betrekkelijk veel op een pagina, De grote
stilte heeft een grotere letter. Dat heeft er absoluut niets mee te maken dat het boek
dan dikker is, hoewel je meer pagina's krijgt als het boek uit een grotere letter wordt
gezet. Het aantal woorden per regel en het aantal regels per pagina dirigeert min of
meer het leestempo. De vertellingen van een verloren dag is heel geconcentreerd
van stijl, met lange zinnen. In dat geval is het heel onprettig als er te weinig op een
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pagina staat, anders lopen de regels te vaak over de pagina's heen. Montyn is een met
veel vaart geschreven boek Korte zinnen. Dat brengt met zich mee dat je niet teveel
woorden op een pagina moet zetten. Dat zijn allemaal factoren die overwogen
worden.’
Dirk Ayelt Kooiman is geen bibliofiel of anderszins een boekenfanaat. De eerste
drukken van zijn werk deed hij cadeau aan vrienden, familie en bekenden. Sommige
schrijvers hebben de boeken die zij schreven keurig op een rij in de kast, maar
Kooiman heeft zelfs zijn eigen oeuvre niet compleet. Het enige dat hem aan boeken
die hij koopt soms ergert zijn de omslagen.
Zo herinnert hij zich uit zijn jongensjaren de Amstelpockets, een reeks waarin
Russische klassieken werden uitgegeven. ‘Die pockets waren spotgoedkoop en hadden
foeilelijke omslagen met afgrijselijke tekeningen die de hoofdpersoon moesten
voorstellen. Het eerste dat ik deed als ik zo'n boek mee naar huis nam, was het omslag
eraf scheuren, dat gooide ik meteen weg. Ook de rug trok ik er af. Dan hield je een
ruw, beetje gelig papier over en daar schreef ik dan met potlood op welk boek het
was. Ik had dus rijen boeken in de kast staan zonder omslag. Nog steeds scheur ik
de voorkant af van een boek waar een foto op staat uit de film die naar aanleiding
van dat boek werd gemaakt. Ik vind het belangrijkste van een omslag dat het iets van
de intentie
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van een boek weergeeft. Als dat niet lukt, komt er iets tussen het boek en de lezer te
staan. Namelijk een kaft.’
‘Dat is een idee van Kees van Kooten zelf geweest,’ zegt Ernst Nagel van De Bezige
Bij. De vraag was wie had voorgesteld een foto van de auteur op het voorplat van
Veertig te zetten. ‘Van Kooten heeft daar feeling voor.’ Harry Mulisch ventileert
altijd een uitgesproken mening over hoe zijn nieuwe boek er uit moet zien. Jan
Wolkers heeft vastgelegd dat zijn ex-zwager Jan Vermeulen de omslagen voor al
zijn boeken mag ontwerpen. Hugo Claus, behalve romancier, dichter en regisseur
ook beeldend kunstenaar van professie, staat bekend als leverancier van suggesties
voor boekomslagen.
Jan Cremer maakt er geen geheim van dat hij de weg naar het succes van een
bestseller - vanaf het schrijfwerk tot en met het bedrijven van reclame en propaganda
- het liefst zelfstandig plaveit. Hij streeft naar perfectie en gaat daar ver in.
‘Er waren tienduizend omslagen gedrukt, maar ik vond de schaduw onder de
blokletters niet goed. Ik heb die hele oplage laten vernietigen, het mòet goed zijn.
Voor de koper is dat niet merkbaar, maar voor mij wel, dus ik heb gezegd: àlles moet
naar de knoppen. Door mijn buitenlands verblijf was de fout aan mij voorbij gegaan.
Het moet kloppen, begrijp je wel. Zoals het boek nu is, het binnenen het buitenwerk
- en nu praat ik als vormgever - is het perfect.’ In een speciaal voor hem gereserveerd
vertrek op het kantoor van De Bezige Bij brengt Cremer full time zijn dagen door
met de promotie van de eerste drie delen van zijn levenswerk De Hunnen.
Een zo allesomvattende bemoeienis van de schrijver bij alle aspecten die zijn boek
betreffen is alleen in Nederland mogelijk. ‘Buitenlandse uitgeverijen,’ zegt Jan
Cremer, ‘hebben grote ontwerpafdelingen waar aan de lopende band boekomslagen
worden gemaakt. Je zult in een buitenlands boek dan ook nooit de naam van de
ontwerper aantreffen. In Holland heeft de ontwerper van een boek meestal meer
kapsones dan de auteur. Dat is gewoon zo. Daarom, om te voorkomen dat mijn idee
wordt platgewalst, heb ik altijd mijn eigen omslagen verzorgd. Dat doe ik al vanaf
mijn eerste boek. In Holland staan de namen van de fotograaf van èn de voorplaat
èn het achterplat alsmede de man die de lettertjes heeft geplakt in het colofon vermeld.
Dat is toch belachelijk? Kijk, ik heb dus een aantal ideeën over omslagen. Het perfecte
omslag, daar staat geen letter op, alleen een vignet, een logo. Bij Ik Jan Cremer was
die motor het symbool, dat was het eerste boek waar zowel op de voor- als op de
achterkant een foto van de auteur stond afgebeeld. Maar wat moet je nu op de voorkant
zetten van dit blok, drie delen in een doos, met een saga die in geen duizend jaar te
bevatten is? Ik heb een jaar aan dit omslag gewerkt. Vijf ontwerpen gemaakt, allemaal
even perfect, maar wat ik moest hebben was een caleidoscoop van afbeeldingen, die
niet in één afbeelding te pakken is. Zo kwam ik op het Hunnen-logo, tevens het logo
van de Hunnenvlag, en dat logo moet een begrip worden. Toen het omslag er was,
hebben we er zeer uitvoerig over zitten praten hoe deze 1536 pagina's het beste
zouden kunnen worden uitgegeven. Misschien had het als gebonden boek gekund,
daar hebben we het over gehad, uiteraard, maar in Holland is het gebonden boek niet
zo populair als in het buitenland. Hier worden die dingen in feite alleen uitgegeven
voor boekenclubs, voor mensen die de boeken niet lezen, maar wel graag zo'n
gebonden exemplaar in de kast zetten. Dat is chic. Ik zelf ben bepaald geen
boekenverzamelaar. Wat ik aan boeken heb, zijn pockets. Koffers vol Amerikaanse
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en Engelse pockets, weet je wel. Ik koop veel pockets om de vorm, om de kleur. De
inhoud interesseert me niet, ik lees ze nooit. Ik wilde voor De Hunnen geen hard
bound, want mijn motto als schrijver is: voor het volk, door het volk. Deze vorm, de
reuze-paperback, wordt door mijn lezers als de meest aantrekkelijke beschouwd. Er
komt over een aantal jaren beslist een populaire editie voor school en volk. Dat wordt
een soort bijbel als het ware, zoals mijn Duitse paperback. Die bestaat uit Ik Jan
Cremer deel één en twee, 1250 pagina's in één band.’
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Voorlopig kost de trilogie vijfenzeventig gulden - een slim bedrag waar volgens de
schrijver psychologische motieven aan ten grondslag liggen. ‘Vijfenzeventig gulden
is een haalbare kaart, omdat het Nederlandse volk altijd op een bepaalde manier
rekent. Ze delen zo'n bedrag meteen door drie en denken dan: ha, dat is vijfentwintig
gulden per stuk. Zou die cassette bij voorbeeld f 79,50 kosten, dan gaan de mensen
nadenken en dan wordt het ze te ingewikkeld. Nu is het meteen van: ha, een geeltje
per boek, kòòp ik, begrijp je.’ Jan Cremer schuift het eerste deel van zijn saga uit de
kartonnen doos. De zilveren letters op het omslag weerkaatsen in het schijnsel van
de bureaulamp tegen de muren van de kamer. Dan bergt hij het exemplaar weer op
in de cassette als een goochelaar die na de truc het konijn terugstopt in de hoed. ‘Ik
heb overal op gelet bij het maken van dit omslagontwerp,’ zegt hij. ‘Er gaat een
mystieke werking uit van de zilveren en gouden letters die ik heb gebruikt. Als jij 's
avonds in de trein of in bed of waar dan ook dit boek leest, word je er door de
weerspiegeling van die letters in het licht aan herinnerd dat je met een bepaald iets
bezig bent. Daardoor lees je geconcentreerder. De psychologie achter het gebruik
van zilver en goud is dat de aandacht van de lezer niet verslapt. Tegenwoordig zijn
Nederlandse drukkerijen in staat zulke omslagen te maken. Vier, vijf jaar geleden
wilde ik het al, maar toen beheersten de drukkers de techniek nog niet. Alles is
belangrijk. Het gewicht van het boek is ook aangepast. Het weegt in totaal
zestienhonderd gram, de mensen weten zeker dat ze wààr voor hun geld krijgen. Ook
over de geur van het boek is nagedacht. Er is inkt gebruikt die naar noten en leer
ruikt, dat is een bedwelmende geur. De drukker heeft de opdracht gekregen om in
zoveel kilogram noteninkt zoveel kilogram essence van leer te mengen. Papier! Papier
is ook belangrijk. Het moet goed voelen. Er zijn duizend gradaties wit papier. Je
moet dus nèt de gradatie hebben waarvan je zegt: dàt is het!’

Jan Cremer in zijn kantoor bij De Bezige Bij
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Twintig jaar geleden slaagde Jan Cremer er met moeite in zijn uitgever ervan te
overtuigen dat het omslag dat hij voor zijn geruchtmakende debuut had ontworpen
het best denkbare omslag was. Hij zegt: ‘Het boekenvak is van jongs af aan één van
mijn grote interesses geweest. Ik heb ook altijd persoonlijke ideeën gehad over hoe
een boek eruit behoort te zien. Voordat ik met Ik Jan Cremer kwam, had De Bezige
Bij altijd omslagen met van die aquarelletjes in kots- en braakkleuren. In die reeks
wilde ik mijn boek bepaald niet opgenomen zien. Ik kwam dus met een eigen ontwerp.
Daarop ging de vormgever die ze hier in dienst hadden verschrikkelijk steigeren. Op
een gegeven moment was het zelfs zo, dat ik mijn boek dreigde terug te trekken. Ik
wilde niet dat het zou worden uitgeven als
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mijn ontwerp niet voor het omslag zou worden gebruikt. Toen heeft de ontwerper
gezegd dat hij zou opstappen als ik mijn zin zou krijgen. Dat omslag is uitgevoerd,
de ontwerper is vertrokken.’
Contact met de schrijver voor wiens boek hij een omslag moet maken vindt Joost
van de Woestijne ‘heel moeilijk’. Bij een dergelijke confrontatie is het soms oppassen
dat het geen ruzie wordt.
‘Een auteur ziet altijd iets in gedachten voor zich dat ik niet kan maken. Hij heeft
erg lang met het boek geleefd en heeft een ideaalbeeld voor ogen dat niet te
verwezenlijken valt.’ Van de Woestijne (49) werkt onder andere voor De
Arbeiderspers en Meulenhoff.
‘Het gevaar bestaat dat een ontwerper suffiger wordt als hij een zeke-
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re leeftijd heeft bereikt. Er zijn zoveel jongeren met nieuwe ideeën,’ zegt hij. Naast
hem aan tafel zit zijn collega Zeno Carpentier Alting (34) die onder de naam Zeno
voor Meulenhoff en Tabula werkt. De heren drinken sinaasappelsap en praten over
het vak. Hun beider bezigheden voor Meulenhoff scheppen een gevoel van
verbondenheid.

Stand van De Bezige Bij, 20 februari in de Rai

‘Een paar jaar geleden zag je dat al die uitgeverijen opeens Meulenhoff-achtige
boeken begonnen te produceren,’ zegt Van de Woestijne geamuseerd. ‘Een Peter
Loeb bleek er een Querido-reeks en een Meulenhoffreeks en nog een paar andere
reeksen op na te houden. Nijgh & Van Ditmar kwam met een serie gedichtenbundels
die sprekend leek op wat bij Meulenhoff gemaakt werd. De herkenbaarheid in de
boekwinkel was zoek, je kon aan het omslag niet meer zien wie de uitgever was.
Plagiaat is het niet, onze ideeën zijn ook niet zo oorspronkelijk. Wat jij, Zeno. Heb
jij het idee dat je zo origineel bezig bent?’
Zeno haalt de schouders op. ‘Mijn specialiteit bestaat uit omslagen met letters
erop. Misschien is het verschil tussen jou en mij dat ik iets meer durf.’ ‘Jij maakt
omslagen die ik nooit zou kunnen maken,’ bevestigt Van de Woestijne. ‘Ik heb het
gevoel dat ik geen pocketomslagen moet ontwerpen. Dat behoort tot de dingen
waarvan ik het gevoel heb dat ik het niet moet doen. Dan zit ik met te grote letters
te worstelen, dat lukt me niet. Ik houd er rekening mee dat veel boeken terecht komen
in de catalogus van de boekenclub. Daar worden de omslagen afgebeeld op het
formaat van een centimeter breed of zoiets. De titel moet je dan nog kunnen lezen.
Is de titel op die grootte leesbaar, dan is hij ook als het boek in de etalage staat op
een afstand leesbaar.’
Zeno zegt: ‘Wat vreselijk is, is als de opdrachtgever precies aangeeft hoe het
omslag eruit moet komen te zien. Daar kan ik redelijk bij dichtslaan. Het allerergste
is als ze met een boek beginnen te zwaaien dat als voorbeeld dient: zo-en-zo hadden
we het ons gedacht. Het liefst maak ik omslagen die ik zelf leuk vind.’
Joost van de Woestijne: ‘En dan die auteurs die thuis een willekeurig boek uit de
kast pakken en roepen: zó zou mijn boek er uit moeten zien! Een uitgever zou het
wel uit zijn hoofd laten om tegen een schrijver te zeggen dat hij nu eens een boek in
die-en-die stijl over dat-en-dat onderwerp moet schrijven. Dat komt in wezen op het
zelfde neer als aan een ontwerper vragen of hij iets in de geest van een andere
ontwerper wil maken. Toen ik nog bij Querido werkte, kreeg Gerrit Noordzij daar
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eens een boek onder de neus geschoven van een auteur die zei: “Zó wil ik dat mijn
nieuwe boek eruit komt te zien.” Waarop Gerrit in het geheel niet onder de indruk
antwoordde: “Dan zul je toch eerst eens zo'n boek moeten schrijven.” Soms krijg ik
een plaatje dat de auteur graag op het omslag wil hebben. Menige schrijver heeft de
neiging te denken dat zijn boek daar-en-daar over gaat en dat je dat dus ook moet
zien op het omslag. Ik heb het ontwerp voor De laatste deur gedaan. Jeroen Brouwers
had een heel uitgesproken mening over wat daar op moest staan. Dat is voor een
kwart gelukt. Toch zei Brouwers dat hij het een mooi omslag vond. Hij had in zijn
verzoek aan mij al ingebouwd dat het niet helemaal zou lukken wat hij wilde.’
Zeno ontkurkt een flesje mineraalwater. ‘Ik maak misschien omslagen die iets
schreeuwender zijn dan wat jij maakt. Misschien zijn ze commerciëler,’ zegt hij.
‘Misschien dat jou en mij een ander ideaalbeeld voor ogen staat, een andere manier
van kijken misschien,’ antwoordt zijn collega.
Zeno: ‘Er is een kentering aan het ontstaan in de omslagen, zeker bij
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Meulenhoff. Het is veel minder het obligate plaatje met wat lettertjes er omheen. Dat
hebben we heel lang gehad, maar dat is nu aan het verdwijnen. Nu ontstaat veel meer
de neiging het plaatje in te kapselen in een mooie belettering. Dat is iets anders dan
het tot voor kort gebruikelijke plaatje met woorden, wat een omslag toch was.’
Van de Woestijne: ‘Als een uitgever verwacht dat het boek een bestseller wordt,
heeft hij al gauw de neiging om te roepen dat het omslag in een heel duidelijke letter
moet. Dat betekent dat het plaatje er nóg kleiner op moet worden afgedrukt. Ik heb
het omslag van Opwaaiende zomerjurken ontworpen, maar de overweging was daarbij
niet dat het een bestseller zou worden. Dat werd het tòch. Ik vind het nog steeds een
prachtig omslag. Oek de Jong had heel uitgesproken ideeën over hoe het eruit moest
komen te zien. Vijf ontwerpen heeft hij afgekeurd, pas toen ik met het zesde ontwerp
kwam, was hij tevreden. Volkomen terecht, het is zijn boek.’
Zeno: ‘Ik heb thuis al een aardige verzameling van afgekeurde omslagen.’
Van de Woestijne: ‘Als ik iets gemaakt heb, is het af. Wordt een omslag afgekeurd
dan denk ik: nou ja, volgende maar weer proberen. Als het heel goed gelukt is denk
ik: iedereen kan geluk hebben. Bewaar jij die afgekeurde omslagen echt, Zeno? Ik
gooi ze meteen weg. Als je het twee, drie keer geprobeerd hebt, raak je verzuurd.
Dan heb je het gevoel dat je een aansluiting mist en dan moet je er opnieuw over
gaan praten.’
Zeno: ‘Het leukste is natuurlijk om geheel naar eigen inzicht een ontwerp te maken,
waar je dan wat langer over kunt doen. Als ik voor Tabula werk, rollen daar andere
dingen uit dan voor Meulenhoff. Bij Tabula hoef ik minder concessies te doen. Dat
is een éénmansuitgeverij, waar ik rechtstreeks contact heb met degene die er over
de boeken gaat. Ik heb daar dus niet te maken met inspraakprocedures.’
Van de Woestijne: ‘Maar zo groot zijn die beperkingen bij Meulenhoff toch niet?
Alleen het gebruik van de kleur bruin mag niet. En ik stel wel eens andere mooie
kleuren voor die mij voortdurend met kracht worden afgeraden, maar voor de rest
mag alles.’
Zeno: ‘Ik wil niet met vies groen werken.’
Van de Woestijne: ‘Zilver mag, blauw mag, alles wat glimt mag. Bij het volgende
boek zullen we er spiegeltjes en kralen opplakken, dan verkoopt het nòg beter. Ik
heb één keer in mijn leven een omslag met zilveren letters gemaakt, maar dan zit ik
mij voor te houden dat het anders kan. Ik vind mat mooier dan glimmend. Zelfs in
de supermarkt zijn de pakken zeeppoeder van mat karton. Alleen in de boekhandel
moet de verpakking glimmen. Waarom eigenlijk? Als het een beetje warm weer is
blijven die boeken aan je handen kleven.’
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Rotatiepers bij drukkerij Van Boekhoven-Bosch in Utrecht

Zeno: ‘Ik vind het wel leuk, een glimmend omslag.’
Van de Woestijne: ‘Mijn omslagen glimmen ook, maar niet omdat ik het wil.’
Zeno: ‘Gebruik van zilverfolie in een omslag heeft zijn charme. Het mooiste is
als je dan nog kunt prägen ook, zodat de letters er als het ware bovenop komen te
liggen. Er staat ons wat dat betreft nog heel wat te wachten.’
Het binnenwerk van een boek is een vak apart.
Boekenmakers kunnen urenlang redetwisten over de vraag of de letter Antique
beter bij een op stapel staande uitgave past dan de letter Baskerville. Over deze en
dergelijke kwesties is sedert Laurens Janszoon Coster in de vijftiende eeuw de
boekdrukkunst ter hand nam menig standaardwerk verschenen.
Uit 1955 dateert het klassieke essay The Crystal Goblet, waarin Beatrice Warde
de verheven parallel trekt tussen het volmaakte wijnglas en de typografie: ‘De steel
van het glas voorkomt het beduimelen van de bol, waardoor de drank aan ons oog
zou worden onttrokken. De marges van de gedrukte pagina's hebben dezelfde functie.
En er zijn in de moderne typografie kunstjes en opzettelijkheden, even arbitrair als
het schenken van port in rode of donkergroene glazen. (...) De man die als eerste glas
koos om wijn uit te drinken in plaats van aardewerk of metaal dacht “modern”. Dat
wil zeggen dat hij zich bij het maken van dit voorwerp niet in de eerste plaats afvroeg
hoe het eruit moest zien, maar waar het voor moest dienen. In die zin is alle goede
typografie modern.’
In zijn boek Boek (1966) noemt grafisch ontwerper en leermeester Huib van
Krimpen ‘typografie waarschijnlijk een soort vak’, al is hij daarvan niet voetstoots
overtuigd. Hij schrijft: ‘We kunnen beter zeggen dat typografie - of beter: het maken
van boeken - wel met wat goede wil kan worden beschouwd als een soort vak, maar
vooral als een ietwat ongewoon specialisme, voortdurend voor uitbreiding en wijziging
vatbaar, dat bij nader inzien zelfs bestaat uit een hele bundel specialismen, waarin
vooral en in de eerste plaats een onbegrensde hoeveelheid zogeheten “algemene
ontwikkeling” en useless information verwerkt is. Daarbij is een aanzienlijk quantum
parate kennis over de technische procedés op zijn zachtst gezegd nuttig, enige zin
voor esthetica en goede smaak wenselijk en een onbegrensd plezier in het lezen en
hanteren van boeken noodzakelijk.’ Met instemming citeert Van Krimpen zijn
vakbroeder Alexander Verberne die in het Drukkersweekblad het misverstand wegnam
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dat typografie slechts een kwestie is van een lettertype kiezen, een titelpagina
aangeven en een bandje bedenken.
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Verberne: ‘Dat is versiering, maar nog geen typografie. Een intensieve bewerking
van de kopij is het noodzakelijke begin - typografie ontstaat juist uit het begrip voor
wat met de kopij wordt beoogd en moet gericht zijn op het realiseren van de bedoeling.
Typografie heeft veel te maken met belangstelling voor taal; als je die niet hebt, kun
je beter gaan schilderen of reclameontwerpen. Typografie maken is iets formuleren
- het is net als het maken van zinnen.’
Huib van Krimpen waarschuwt in zijn boek de typografen voor ijdelheid en
hoogmoed: ‘Wie het temperament van een kunstenaar heeft, moet zich liever niet
op het maken van boeken werpen, omdat hem zal blijken dat er in deze bezigheid
bijzonder weinig gelegenheid is voor de zelfexpressie, die het doel van de ware
kunstenaar is.’
‘Het leukste is als de uitgever je in staat stelt een heel boek te verzorgen: èn het
omslag èn het binnenwerk,’ zegt ontwerper Joost van de Woestijne. Vanwege het
‘kostenaspect’ is de vormgeving van de pagina's bij steeds meer uitgeverijen een
taak van de produktieafdeling geworden.
De richtlijnen voor het opstellen van een leesbare bladspiegel zijn snel uit het
hoofd geleerd. Maximaal veertig regels op een pagina. Maximaal tien woorden op
een regel. Fietsenrekken (te veel wit tussen de woorden) of een hoerenjong (een regel
die niet vol is en bovenaan een bladzijde staat) moeten vermeden worden.
Frits Stoepman (54) is typograaf. Hij ontwierp de typografie van De laatste deur
van Jeroen Brouwers, het boek waar Van de Woestijne het omslag voor maakte.
‘Het zou eerst een paperback worden, maar dat ging niet door omdat Brouwers
een bepaalde dikte in gedachten had,’ vertelt Stoepman. ‘Brouwers wilde graag een
kloek boek. Het is nogal een haastklus voor ons geweest, de uitgave moest vorig jaar
nog op de markt worden gebracht. Eenvoudig was het niet. Het is met auteurs namelijk
vaak eigenaardig gesteld. Ze zeggen dat ze zich pas kunnen realiseren wat er gezet
is als ze de drukproef zien. Dat betekende in het geval van Brouwers dat er hele
stukken tekst opnieuw moesten worden gezet, wat voor een typograaf lastig werken
is. Ik heb het altijd een smoesje gevonden als auteurs zich voor al dat schrappen en
wijzigen verontschuldigen door te zeggen dat ze werk pas kunnen overzien als het
gedrukt is. Daar geloof ik niets van. Zola was er berucht om in zijn tijd. Die is zelfs
eens door zijn zetters aangevallen.’
Het aantal opdrachten voor het maken van een typografisch ontwerp is de laatste
jaren sterk terug gelopen, zegt Stoepman, maar gelukkig wordt hij nog wèl veel
gevraagd voor boekomslagen. Typografie is een post op de begroting waar veel
uitgevers op bezuinigen. ‘Het is een vak waarin nogal... gebeunhaast wil ik niet
zeggen, dat is zo'n naar woord. Maar men denkt dat het vrij gemakkelijk is. Dat is
het niet. Er zijn zoveel factoren waar een typograaf rekening mee moet houden. Als
een manuscript van een beperkt aantal pagina's een boek van enige omvang dient op
te leveren, dan moet je weten welke kunstgrepen je moet toepassen. Grotere letter.
Veel interlinie, het wit tussen de regels. Kleine zetspiegel. Dikker papier kan ook,
al ben ik daar persoonlijk niet zo'n voorstander van. Dikker papier is de wens van
de boekenkopers in Nederland geweest. De klant ziet graag een boek van een paar
centimeters dik. Waarom eigenlijk? Ik hoop dat we daar nog eens vanaf komen.
Voordat ik met de typografie aan de gang ga, krijg ik van de uitgever op hoeveel
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pagina's hij voor het betreffende boek in gedachten heeft. Meestal is er al een soort
voorcalculatie ge-
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maakt. De uitgever weet uit ervaring welke omvang een boek moet krijgen om de
prijs die hij in het hoofd heeft te rechtvaardigen. Als je dan weet wat het formaat
moet zijn, kun je de zetbreedte bepalen en daar rolt dan automatisch uit wat het aantal
pagina's zal zijn. Dat klinkt eenvoudig, maar binnen je taak als typograaf bestaan
oneindig veel mogelijkheden om het werk een eigen gezicht te geven. Als ik een
boek in handen neem, kan ik meestal wel aangeven wie de typografie heeft ontworpen.
Er zijn duidelijke verschillen. De een neemt bij voorbeeld meer ruimte bij het begin
van een hoofdstuk dan een ander.’

Typograaf Frits Stoepman

Er was een tijd dat Frits Stoepman aan de lopende band omslagen voor De Bezige
Bij maakte. Hij deed het graag, liever dan voor een andere opdrachtgever waarvan
hij de naam niet wil noemen. ‘Als ik daar met mijn ontwerp kwam, was het nooit
goed. Die uitgever viel altijd over de kleur. Op het laatst was het zelfs zo dat als ik
een rood omslag in gedachten had, ik in mijn ontwerp aangaf dat het groen moest
zijn. Ik wist dat de uitgever natuurlijk weer over die kleur zou beginnen en dan vroeg
ik: zal ik het rood maken? Ja, heel goed, doet u dat maar, was het dan. Ik moest daar
altijd via een omweg mijn doel zien te bereiken.’
Voor De Bezige Bij maakte Stoepman onder andere het omslag bij De vervalsers
van Theo Kars. Daar ontstond veel trammelant over aangezien de ontwerper er het
front van zijn spaarbankboekje der Rijksposterijen op had afgebeeld. ‘De PTT had
gewaarschuwd dat nadruk van het spaarbankboekje verboden was, daar rust zwaar
copyright op, maar Lubberhuizen was eigenwijs. Hij heeft een flinke boete moeten
betalen, maar de publiciteit die dat opleverde heeft de verkoop van dat boek geenszins
geschaad, geloof ik.’
In de dertig jaar dat hij het vak beoefent maakte hij maar één omslagontwerp dat
niets met de inhoud van het boek te maken had. Dat betrof Ik ga voor niemand uit
de weg van Jacobus P. Bos, een Bezige Bijuitgave uit 1969.
‘Ik vroeg die schrijver of hij ideeën had voor het omslag. Die had hij wel. Hij
wilde er een blote meid op. Ik vroeg nog of dat voorkwam in het boek. Nee, zei hij,
maar een blote meid op het omslag, dat verkoopt altijd. Ik vond dat een redelijk
argument, dus ik heb hem zijn zin gegeven. Kijk, het is een boek met flappen
geworden, dat geeft een Playboy-achtig uitklapeffect. Zoiets kon je indertijd bij De
Bezige Bij wel doen.’
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Het verdwijnen van het lood uit de Nederlandse zetterijen en drukkerijen had grote
gevolgen voor het typografenvak. Er waren er, die weigerden zich bij de ingrijpende
omschakeling van techniek neer te leggen. Stoepman herinnert zich hoe bij De Bezige
Bij de meningen botsten tussen uitgever Lubberhuizen en ontwerper Karel Beunis.
De eerste stelde voor het verzamelde werk van Vestdijk bij wijze van experiment in
fotozetsel uit te geven. ‘Waarop Karel Beunis zei: beste Geert, het woord fotozetten
ken ik niet. Karel kreeg zijn zin, maar op langere termijn kon hij de onwikkelingen
niet tegenhouden. Hij was zo consequent in zijn opvattingen dat hij het beroep is
uitgestapt toen het fotozetten op grote schaal werd ingevoerd. Hij is orgeldraaier
geworden.’
Aanvankelijk had Frits Stoepman ook moeite met de veranderingen in de
drukmethoden, maar inmiddels heeft hij zich volkomen met de situatie verzoend.
Hij zegt: ‘Je kunt de lente niet tegenhouden door de knoppen uit de bomen te knippen.
Vroeger was de zetter meer betrokken bij zijn werk. Het is meer een industrie
geworden, het am-
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bachtelijke is er af. Er zijn tegenwoordig veel vrouwen, die thuis achter zo'n
IBM-composer teksten zetten. Er zijn al schrijvers die experimenteren met een
wordprocessor. Ze leveren een floppy in en de tekst van het boek kan worden gezet
zonder dat er nog een zetter aan te pas komt. Vroeger had je Mouton in Den Haag,
een hele goede drukker. Eén van die zetters daar belde me een keer 's avonds laat
thuis op. Sorry dat ik u stoor, zei hij, maar ik kon u vandaag niet te pakken krijgen
en we zitten met een probleem. Hij vroeg wat ik mooier vond: grote wit-gaten in de
tekst of een aantal afbrekingen onder elkaar. Ik had gebruik gemaakt van een groot
letterkorps en een smalle zetbreedte. Dat betekent dat je aan het einde van de regel
veel afbrekingen onder elkaar krijgt. Dat is geen mooi gezicht, je taak als typograaf
is erop te letten dat dit niet gebeurt. In dit geval kon het niet anders. Ik heb die zetter
gezegd dat de normale afstand tussen de woorden voor mij het belangrijkste was;
die paar afbrekingen nam ik dan wel voor lief. Ik heb het erg gewaardeerd dat die
man mij daar 's avonds laat nog over opbelde. Die zetters vroeger waren sterk bij
hun vak betrokken. Een betrokkenheid in die mate kom je bijna niet meer tegen.’
Tien jaar geleden was al duidelijk dat het fotozetten het zetten uit lood volledig zou
verdringen. ‘Ik heb me daar altijd sterk tegen afgezet,’ zegt Ineke Hillen van
Meulenhoff. ‘Vooral in het begin was het ronduit slecht wat die fotozetterijen maakten.
Tot de laatste snik heb ik drukkerijen die nog met lood werkten gesteund. De laatste
drie, vier jaar is de techniek van het fotozetten enorm verbeterd. Bijna alle zetterijen
en drukkerijen in Nederland zijn er nu op overgestapt. We hebben er veel problemen
mee gehad. Geuze & Co's Drukkerij in Dordrecht, gevestigd in een prachtig oud
pand, drukt nog in lood. Gedichtenbundels worden daar nog gemaakt, als het enigszins
kan laten we daar ook debuten drukken. Maar als je een enorme oplage van een boek
verwacht, kun je het beter niet in boekdruk laten maken, maar in offset. Dat is veel
goedkoper.’
Ernst Nagel, produktiechef van De Bezige Bij, beschouwt de discussie als gesloten.
Fotozetsel doet voor hem niet onder voor zetsel uit lood - ‘al weet ik dat veel collega's
bij andere uitgeverijen dat niet met me eens zijn.’
De vorkheftruck laveert een manshoge rol papier langs stampende drukpersen. Het
is tijd voor de laatste fasen in de wordingsgeschiedenis van een boek: het boek wordt
ter perse bezorgd. Zo traag als het scheppingsproces voortkroop onder de handen
van auteur en uitgever, zo snel gaat het nu: bin-

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

26
nen een uurtje is de totale oplage gedrukt. Daar, achter het Utrechtse industrieterrein
bij Van Boekhoven-Bosch, een van de grootste offsetdrukkerijen van Nederland,
wachten de literaire sensaties van morgen op verdere verwerking.

Tijdens de presentatie van de nieuwe boeken van het voorjaar

Voorlopig bevinden de boeken zich nog in het meest ontnuchterende stadium van
hun bestaan. Bestudering van de papierberg leert dat een boek in feite niet meer is
dan twee vellen papier, die aan beide kanten met 32 vlakken zijn bedrukt. Elk vlak
is een pagina. Gevouwen en gesneden leveren de vellen 128 bladzijden boekdrukkunst
op. Met een omslagje er omheen kan de partij ingenaaid of gebonden zó naar
groothandel en detaillist.
Toen Van Boekhoven-Bosch vorig jaar het ambachtelijke zetten uit loden letters
staakte, was dat zeer tegen de zin van diverse literaire uitgeversbedrijven. ‘Noù, of
er grote druk op ons is uitgeoefend om het oude systeem in stand te houden!’ roept
Cor Tukker, staflid van de drukkerij. ‘Er zit geen toekomst in dat lood. De
produktiekosten zijn te hoog. Sommige drukkerijen die het langer hebben volgehouden
dan de andere hebben daar leergeld voor betaald. De vaklieden ontbreken ook, de
opleidingen zijn niet meer navenant. Ik persoonlijk durf rustig te zeggen dat
fotografisch zetten beslist niet minder is dan loden zetsel. In veel gevallen is het zelfs
beter.’ Het gaat snel, het gaat efficiënt - en het lijkt steeds sneller en steeds efficiënter
te gaan naarmate het jaartal 2000 dichterbij komt.
Tukker: ‘Sommige boeken worden in één maand geproduceerd. Van Wolkers is
bij voorbeeld bekend dat hij wil dat het boek zo snel mogelijk verschijnt nadat hij
zijn manuscript heeft ingeleverd.’
In de produktiehal van de drukkerij beschermen de mannen het trommelvlies met
oordoppen tegen het beukende kabaal van het machinepark. De zevende druk van
het eerste deel der Anathema's van Rudy Kousbroek ligt naast het wekelijks orgaan
van de omroepvereniging Veronica te drogen. Een paar meter verderop vervaardigt
personeel de jongste versie van de Gay Guide en maken anderen een katholieke
liedbundel. Het is zaak de respectieve opdrachten goed uit elkaar te houden opdat
de uitgaven verschoond blijven van pagina's die er niet in thuis horen. Tukker verheft
zijn stem in een poging de herrie van de persen te overstemmen. ‘Literaire boeken,’
schreeuwt hij, ‘kun je soms op de naam van de schrijver verkopen. Jan Wolkers, daar
hoeft geen vierkleurenomslag omheen, dat verkoopt zò ook wel. Bij nietliteraire
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boeken is full-colour een extra verkoopargument. Vierkleuren-druk voor omslagen
wordt toegepast bij boeken die niet op de naam van de schrijver gekocht worden.’
De drukkerij bemoeit zich niet met de inhoud van de boeken en tijdschriften die
ze drukt. Tukker: ‘In Engeland is de drukker verantwoordelijk, bij ons is dat de
uitgever. In opdracht van Penguin is een gedeelte van de Engelse pocket-editie van
Lady Chatterley's Lover daarom hier gedrukt. Er was geen Engelse drukkerij die dat
risico kon nemen.’
Een boek dat in de produktie vertraagd raakt en nergens verkrijgbaar is op het moment
dat de publiciteit er over losbarst - dat is het allerergste dat een uitgeverij kan
overkomen. ‘Vreselijk, vreselijk is dat,’ zegt Peter van Gorsel. Als hoofd van de
afdeling Verkoop van De Arbeiderspers en Querido moet hij ervoor zorgen dat zoveel
mogelijk boeken van deze uitgeverij worden verkocht. ‘De kranten hadden aan de
hand van drukproeven al grote stukken geschreven over een boek dat nog niet bestond.
Het
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lag nog bij de binder. Tegen de tijd dat zo'n boek verschijnt, is het publiek de
publiciteit alweer vergeten.’
Vertegenwoordigers moeten de kleinhandel steeds weer van het belang van nieuwe
boeken zien te overtuigen. Met koffers vol dummies en reismodellen trekken zij door
stad en land. Omdat ze geacht worden in hun koopwaar te geloven, lezen
vertegenwoordigers de manuscripten meestal vóór die in druk verschenen zijn.
Vervolgens trekken de redacteuren ten kantore van de uitgeverij er een dag voor uit
om de employés in de buitendienst in sessies met een licht-indoctrinair karakter te
overtuigen van de kwaliteit van het fonds.
Het kan zijn dat er folders of posters worden gemaakt die de verkoop van een
bepaalde titel een extra impuls moeten geven. ‘Daarna houdt het voor ons op,’ zegt
Van Gorsel. ‘We kunnen de afzetmogelijkhevan een boek beïnvloeden tot aan de
deur van de winkel.’
Sommige uitgaven vinden blindelings hun weg naar het publiek, andere boeken zijn
vreemd genoeg nauwelijks te slijten. De verkoopleider geeft van beide categorieën
een voorbeeld. Het verzamelde werk van Kafka (uitgave Querido) vlóóg weg, de
alom geprezen roman Otto's oorlog van Koos van Zomeren (uitgave Arbeiderspers)
neemt meer magazijnstellingen in beslag dan wenselijk is. Hoe komt dat nu?
Van Gorsel: ‘Het succes van dat Kafka-boek was te verwachten. Kijk, als de
directeur van Querido naar me toe komt en voorstelt om van het verzamelde werk
van Kafka een gebonden editie van 996 bladzijden te maken, schiet ik onmiddellijk
rechtop in mijn stoel. Dan verschijnen er van die guldentekens in mijn ogen. Het
verzamelde werk van Kafka willen de mensen wel, al is het niet altijd even makkelijk
wat hij heeft geschreven. Als er dan een berekening wordt gemaakt en het blijkt
mogelijk om zo'n boek tegen een winkelprijs van f 27,50 te verkopen, dan kan er
niets meer mis gaan. Vijfendertigduizend exemplaren zijn er van gedrukt, de voorraad
was binnen een mum van tijd uitverkocht en het boek wordt niet herdrukt. Met Otto's
oorlog van Van Zomeren is iets eigenaardigs aan de hand. Er is in geen jaren een
boek zo exorbitant goed in de pers besproken, maar toch deed de consument niet
mee. Op zo'n moment zitten wij elkaar hier vol verbazing aan te kijken. Waarom
verkoopt dat boek niet? Ligt het aan het omslag? Ligt het aan de prijs? We hebben
ons suf geadverteerd, zelfs een advertentie op de voorpagina van NRC Handelsblad
laten zetten, maar het baatte niet. Alles wat binnen ons vermogen lag om dat boek
er in te rammen hebben we geprobeerd. Niets hielp. De verkoop van Otto's oorlog
blijft ver beneden verwachting.’
Sommige titels blijven lange tijd populair en worden jarenlang goed verkocht.
Herdruk na herdruk verschijnt. Andere boeken mogen zich
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kort maar hevig in een gretige afname verheugen, waarna de verkoop plotseling stil
komt te liggen. ‘Boeken waarvan de product life cycle waanzinnig kort is, worden
natuurlijk niet herdrukt,’ zegt Van Gorsel. ‘De Toverberg van Thomas Mann loopt
nu al een jaar of vijf goed. Het is nu bijna een half jaar geleden dat De meisjes van
de suikerwerkfabriek van Tessa de Loo verscheen. Dat verkoopt nog steeds goed.
Zodra er een nieuw boek van haar uitkomt, zul je zien dat de verkoop van het eerste
boek ook weer aantrekt. Dat is een bekend mechanisme.’

Drukkerij Van Boekhoven-Bosch

Dat het debuut van Tessa de Loo zo'n kassucces zou worden kon niemand voorzien.
Volgens Arbeiderspersredacteur Martin Ros is er sprake van een combinatie van
factoren. Hij somt op: ‘Een jonge vrouw als debutante. Een goede titel. Het
Nederlandse boek is erg in de mode op dit moment; het publiek koopt graag
oorspronkelijk Nederlands werk.’ Ros attendeert terloops op de sleepers that are
running away die het bedrijf veel geld aan reclame en promotie besparen: ‘Een
nieuwe Carmiggelt wordt in vrijwel geen enkele krant besproken, maar daar verkopen
we er zó zestigduizend van.’
Een plaatselijke boekhandelaar die de boeken van een bepaalde auteur onder de
aandacht van zijn klanten wil brengen kan op alle steun van de uitgeverij rekenen.
Er komt een goed gelijkend portret van de schrijver om in de etalage te hangen.
Propagandamateriaal wordt prompt toegestuurd. De uitgeverij draagt bij in de
advertentiekosten die de boekhandelaar voor de campagne maakt. Eventueel reist de
favoriete letterkundige naar het vestigingsoord van de winkel om op een regenachtige
koopavond handtekeningen uit te delen.
‘Schrijvers hebben niet altijd zin om te signeren,’ zegt Peter van Gorsel. ‘Maarten
't Hart vindt het leuk, die wil altijd en overal wel komen opdraven. Jeroen Brouwers
heeft er een verschrikkelijke hekel aan, daar hoef je het bijna niet aan te vragen.
Signeersessies hebben alleen maar resultaat als het om een bekende schrijver gaat.
Met onbekende auteurs is het rampzalig. Die zitten daar maar. Ze halen een pilsje
en nog een pilsje, verder vertoont zich geen sterveling en de sfeer wordt intussen
steeds lamlendiger. Dat moet je niet doen. Een schrijver laten signeren is alleen maar
leuk als er veel publiek op af komt.’
Het spraakmakende proza van Tessa de Loo was tijdelijk even uitverkocht bij de
Larense Boekhandel. Vreemd, die winkel heeft toch altijd alles?
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‘Ik heb het in eerste instantie fout gedaan,’ bekent Judi Kluvers, de eigenaresse.
‘Ik had twee verhalen van De meisjes van de suikerwerkfabriek gelezen en ik vond
het matig. Eén van mijn vaste klanten kwam mij vertellen dat hij ook teleurgesteld
was over het boek. Daardoor heb ik verkeerd ingekocht. Ik heb er één exemplaar van
besteld, toen nog één, daarna nog één. Ik had alert moeten zijn op al die publiciteit
die er rond dat boek werd gemaakt. Dat was ik niet, ik was eigenwijs. Ik vond het
geen goed boek, maar ik had moeten zorgen dat het hier voorradig was. Er waren
veel mensen die het wilden lezen. Er zijn boeken die ik pertinent weiger te verkopen,
maar daar valt dit boek niet onder. Ik denk dat ik misschien vijf exemplaren heb
verkocht. Ik had er honderd kunnen verkopen. Toen ik wilde bijbestellen was de
oplage net uitverkocht. Dan halen de mensen hun exemplaar ergens anders. Dat
betekent voor mij drieduizend gulden omzet minder, wat veel is voor een kleine
boekwinkel.’
Judi Kluvers had een respectabele carrière in het boekenvak achter de rug toen ze
elf jaar geleden de Larense Boekhandel overnam. Het leuke van een eigen zaak in
het door forensen bevolkte kunstenaarsdorp

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

29
was de mogelijkheid er kleinschalig en eigenzinnig te kunnen ondernemen. Zij zou
zich gaan specialiseren in het Goede Boek, maar in de loop der jaren bleek verruiming
van de kwaliteitscriteria noodzakelijk. Bestsellers zijn onontbeerlijk ter versteviging
van de economische weerbaarheid van de zaak.
Zo zag de eigenaresse zich met bloedend hart genoodzaakt de weinig literaire,
doch door velen verslonden verzamelde werken van Henk van der Meyden op de
plank te leggen. De boeken die ze met meer plezier uitstalt, rangschikt ze volgens
een methode die proefondervindelijk de beste bleek te zijn.
‘Bij de deur moet je een paar bekende boeken hebben liggen,’ doceert Judi Kluvers.
‘Rubrieken waar veel vraag naar is, moeten verspreid te vinden zijn. Als je veel
kookboeken verkoopt en veel boeken over handenarbeid, moeten die niet bij elkaar
liggen anders krijg je zo'n kluit klanten op één plek bij elkaar staan. Ik vind de rubriek
kunst belangrijk, die boeken liggen achter in de zaak waar rust en ruimte is. In de
buurt van de kassa moet je altijd zorgen voor woorden- en geschiedenisboeken. Dat
zijn vuistregels, daar ben ik mee opgegroeid. Minstens dertig procent van de boeken
bestaat uit visitekaartjes van de zaak. Dat zijn boeken die ik niet makkelijk zal slijten,
maar die hier wèl in de kast horen te staan. Dat is gewoon mooi behang. Iemand die
hier binnenkomt en een mooi boek ziet staan dat hij lang geleden heeft gebruikt, is
op dat moment thuis. Daarom moet hier een Augustinus in de kast staan. Er zijn veel
mensen die dat herkennen. Daarom liggen hier ook exclusieve gedichtenbundels die
misschien niemand zal kopen. Af en toe moet er iets uit de reeks privé-domein van
De Arbeiderspers in de etalage zodat de buitenwereld kan zien dat dit een volwassen
boekhandel is. Waarom komt hier iemand Orwell bij mij kopen? Omdat hij ook
andere boeken heeft zien liggen, de boeken die hij niet koopt.’
Voor displays, streamers, posters en aanverwant van uitgeverswege verstrekt
reclamemateriaal is in de Larense Boekhandel geen plaats. Judi Kluvers hanteert
andere methoden om de burgerij op recente meesterwerken te attenderen.
Ze zegt: ‘In dit type winkel gaat de klant ervan uit dat als ik van een bepaald boek
een stapel neerleg het een goed boek is. Ik had hier Het verdriet van België liggen.
Ik wist er niet goed weg mee vanwege het lijvige formaat, maar als iemand ernaar
vroeg, wees ik aan waar het lag. Ik geloof dat ik pas anderhalve maand geleden een
stapel van dat boek op tafel heb gelegd - en vanaf dat moment loopt het als een trein.
Vrijwel elke nieuwe titel die hier binnenkomt, leg ik op tafel. Als ik er wat meer van
heb ingekocht, komt het plat te liggen, als het maar één exemplaar is, zet ik het
rechtop tussen de andere boeken. Of
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een boek opvalt of niet hangt voor een groot deel van het omslag af. Dat omslag
moet goed zijn. Heel vaak sluit het niet aan bij de inhoud. Om maar zoveel mogelijk
exemplaren te kunnen verkopen, ziet zo'n omslag er zo goedkoop mogelijk uit, zodat
het hopelijk zal opvallen bij het inkoopwinkeltje om de hoek. Dat is een beleid dat
nergens op slaat. Veel van die boeken worden verramsjt, omdat inhoud en verpakking
niet bij elkaar passen. In het type boekhandel dat ik drijf, moet er niet te veel bloot
op de voorkant van zo'n boek. Er wordt vaak ten onrechte gesuggereerd dat het
verhaal iets met erotiek te maken heeft; dat gaat ten koste van de verkoopbaarheid.

De Larense Boekhandel

Herkenbaarheid in de winkel is heel belangrijk. Een grote groep klanten loopt hier
één keer in de veertien dagen binnen en koopt een kleinigheid. Soms passeren ze zes
keer de tafel waar een bepaald boek op ligt dat ze interesseert. De zevende keer
nemen ze dat boek ter hand en kopen het. Daarom moeten boeken niet steeds op een
andere plaats in de winkel liggen.
Eigenlijk zou ik veel meer naar die praatprogramma's op de televisie moeten kijken
dan ik nu doe. Van die programma's gaat veel invloed op de verkoop van boeken uit,
al praat Sonja ook wel eens met een auteur zonder dat ik daar in deze zaak enige
respons van merk. Met de inkoop valt er ook geen rekening mee te houden. Vorig
najaar had Sonja eigenlijk dag en nacht op de televisie gemoeten - zò vaak is ons
door vertegenwoordigers beloofd dat het boek dat ze aanboden bij Sonja kwam. Het
gevolg is dat je het nu helemaal niet meer gelooft als ze het zeggen.’
De boekverkoopster zal haar klanten niets aansmeren. Eerder zal ze de klant een
bepaalde aanschaf ontraden. ‘Ik zeg wel eens tegen een klant: weet u zeker dat u dit
boek wilt hebben? Het kost negenentwintig gulden, maar het is wèl voor
negenentwintig gulden troep, hoor.
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Ik zeg rustig: waarom zou u een tientje meer betalen voor de gebonden uitgave als
u ook de paperback kunt kopen? Anders ligt het bij boeken waar een hard kaft
helemaal bij past. Een Atheneum-uitgave van Polak hoort natuurlijk gebonden te
zijn, maar wie koopt dat? Een boekhandelaar moet zijn omgeving kennen. Men is
hier zeer prijsbewust.’
De boekhandel kan 3448 Nederlandse romans leveren. ‘De levensduur van een boek
wordt steeds korter,’ zegt Ineke Hillen van Meulenhoff. ‘Een auteur wordt sneller
bekend. In korte tijd wordt hij of zij veel in de media genoemd, het boek wordt een
paar maanden goed verkocht en dan is het voorbij. Dan moeten wij weer met iets
nieuws komen. Dat past helemaal bij deze tijd.’
Daarom wordt aan omslagen meer zorg besteed dan ooit, daarom zal zonder
aandacht van pers, radio en vooral televisie, bijna geen boek het nog tot bestseller
brengen. Schrijvers en hun boeken moeten opvallen.
Ineke Hillen: ‘Het oude fonds loopt steeds moeizamer. Vroeger was het oude fonds
de basis van de uitgeverij. Daar werden geleidelijk nieuwe titels aan toegevoegd.
Die basis is weg. Wie leest nu nog schrijvers van het begin van deze eeuw? Het
publiek koopt sneller en vergeet sneller - de branche is veel trendgevoeliger geworden.
Wat niet meteen verkoopt, komt ergens achterin de zaak te staan.’
Judi Kluvers van de Larense Boekhandel: ‘Als een boek niet meer verkoopt, is
het een dode titel. Voor mij is het de kunst de goede dode titels in de kast te hebben.’
RUDIE KAGIE
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Laat staan de revolutionair
Een nieuwe verhalenbundel van Nadine Gordimer
Something Out There door Nadine Gordimer Uitgever: Jonathan Cape,
205 p., f46,15
Anthony Paul
Het eerste verhaal in de bundel van Nadine Gordimer begint met een zeer
gedetailleerde beschrijving van het interieur van een huis in een Zuidafrikaans stadje.
Het is sociologisch-objectief, droog van toon: ‘a livingroom with just space enough
to crate a plastic-covered sofa and two chairs... a large varnished print of a horse
with wild orange mane and flaring nostrils... A small refrigerator, not connected, is
used to store margarine, condensed milk, tinned pilchards; there is no electricity.’
Gordimer vertelt ons waar het naar ruikt: mielie-meel, kerrie, zure pap, uien; ze
vertelt hoe de bewoners zich schikken in dit bekrompen, net aan de voorschriften
voldoend huisje, nummer 1907, blok C. Het is het huis van een rondtrekkende
tuinman, zijn vrouw en hun ‘vijfde levende’ baby.
De mensen en het leven in de wijk worden op dezelfde nauwgezette, afstandelijke
wijze gepresenteerd: Gordimer beperkt zich tot fysieke verschijningen en geeft
briljante beschrijvingen van zaken, mensen en handelingen, maar doet geen enkele
poging om ons in een bepaalde ervaring te laten delen: we zien hoe het leven van
deze mensen is, we voelen het niet. Ze wil ons niet met haar figuren laten meeleven,
ons niet in hun huid laten kruipen, want ze beschrijft mensen die zich zelf nauwelijks
kennen.
Het eerste verhaal, A City of the Dead, A City of the Living, heeft daardoor meer
weg van uitstekende journalistiek dan van literatuur en je leest door omdat de
informatie zo boeiend is. De droge beschrijving is gelardeerd met gedachten van de
vrouw: er is een vreemde in het huis, een man die op de vlucht is - hij heeft een
politiebureau opgeblazen en draagt een wapen. Voor de vrouw is hij een
onverklaarbare verschijning: zijn lichte huidskleur en gouden oorhanger brengen
haar in verwarring en ze wordt bang - om de baby, het huis - dus verraadt ze de man.
Haar laatste gedachte is: I don't know why I did it. Dat is de wanhoopsgedachte
waaromheen het verhaal zich ontspint en waardoor het toch nog literatuur wordt.
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Nadine Gordimer

Het is een verhaal over de geestelijke gevoelloosheid, de sprakeloosheid en mentale
armoede die een politiestaat zijn burgers oplegt. Onder politieterreur raakt de
meerderheid van de slachtoffers geestelijk even bankroet als de onderdrukkers en de
beschermde, gegoede klassen in de buitenwijken, die zo graag onschuldig zouden
willen zijn. Maar in Zuid-Afrika - in het land dat, met gezag, door Zuidafrikaanse
schrijvers wordt beschreven, bedoel ik - bestaat politieke onschuld niet: en menselijke
genegenheid, liefde, wordt aan de bron vergiftigd. Alleen de revolutionair heeft zich
zelf ontsmet, maar de prijs die hij daarvoor betaalt is uiteraard vreselijk hoog. Blanke
revolutionairen zijn een geval apart, wat al blijkt uit het feit dat ze zo'n grote
nieuwswaarde hebben: in het titelverhaal lezen we dat ‘een blanke revolutionair (voor
de media) twintig zwarte waard is’. Het zijn mensen die zich zelf omwille van een
humaan idee tot onmenselijke isolatie veroordelen; ze hebben meer te verliezen dan
hun zwarte broeders en niets te winnen bij een revolutie waarin voor hen geen plaats
is. De schrijfster, die de maatschappij die haar heeft voortgebracht volstrekt verwerpt,
leeft in een vergelijkbaar duidelijk en pijnlijk isolement.

Verraad
Schrijven in Zuid-Afrika is kennelijk op zich al een politieke daad. In een recensie
over haar landgenoot, J.M. Coetzee, had Nadine Gordimer het enkele weken geleden
in The New York Review of Books over ‘events and their grubby consequences in
which, like everyone else living in South Africa, he is up to his neck’; het is een land
waar ‘bombings by underground liberation movements within the country have caused
R508 million (1.158 miljoen gulden) damage in five years’ en waar ‘not even the
oppressor really believes in what he is doing, any more, let alone the revolutionary.’
De ervaring en desillusie die uit dat gelaten let alone spreken, vormen Gordimers
grondthema.
Verschillende verhalen in deze bundel handelen over verraad, vaak seksueel
verraad, niet noodzakelijkerwijze politiek, maar altijd doortrokken van de
onontkoombare politiek op de achtergrond. Gordimer is een kenner van de vele
nuances verraad en compromis, van de uitvluchten van de zich zelf op de borst
slaande progressieveling en hen die, zoals de meesten van ons, slechts aardig en
nergens bij betrokken willen zijn. Ze volgt de geestelijke kronkelwegen van het
progressieve geweten (vooral in het verhaal A Correspondence Course) alsof ze
werkelijk hoopt dat ze ergens naar leiden, ergens ver van wanhoop, angst en corruptie.
Maar er is geen uitweg. Gordimer weet even goed als de aanhangers van het regime,
dat de toekomst die de apartheid voor zich zelf heeft geschapen ook afschuwelijk
zal zijn. Revolutie wordt iets verschrikkelijks: men zou het willen voorkomen als
het maar enigszins mogelijk was. Sommige verhalen in deze bundel zijn, of lijken,
oppervlakkige schetsen, maar de zeggingsdrang, het feit dat het politieke en
existentiële voor de Zuidafrikaanse schrijver identiek zijn, geeft ze een symbolisch
gewicht. Ondanks al haar schijnbaar realisme is Gordimer allesbehalve anekdotisch.
Een van de interessantste maar minst typerende verhalen is Letter from His Father.
Kafka's vader, om precies te zijn. Vanuit het graf antwoordt de gewone man, de
menselijke aarde waaruit de onmenselijk grote kunstenaar groeide, zijn zoon
verontwaardigd. Hij spreekt voor het gewone leven, de fatsoenlijke, noodzakelijke
strijd om het bestaan: waarom had Franz hem alles verweten, geminacht om de
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kruideniersmentaliteit ‘that earned the bread for you to dream by?’ En waarom had
hij al die vreselijke, gênante, afschuwelijke dingen gezegd? ‘I don't want to think
about it,’ zegt hij. En dan dat gezeur! ‘I'm sorry. I have to say it again, that old
expression of mine that irritated you so much: I wish I had your worries.’ In de
uitstekend getroffen toon (ook de Afrikaanse en Afrikaner stemmen klinken
levensecht) herkent men onmiddellijk de joodse vader. Hij is trouwens joodser dan
Franz; Franz was een antisemiet! Had hij niet genegeerd wat zijn eigen volk werd
aangedaan? In zijn dagboeken en aantekeningen wordt met geen woord gesproken
over de aanvallen op de joden. You were only imagining Jews. Nog afgezien daarvan
was hij geen man: ‘You invented Amerika instead of having the guts to emigrate.’
Het verwijt van de gewone man, van het gewone, fysieke leven, aan de onverdraaglijke
kunsteVervolg op pagina 36
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Vele illusies armer
Bernard Sijtsma in de DDR
Berlijn is geen Duitsland door Bernard Sijtsma Uitgever: Loeb, 199 p.,
f25,Frans de Rover
Marx en Lenin hebben bij het uitzetten van de weg die onafwendbaar leidt tot de
glorieuze bevrijding der werkende massa's met diverse obstakels en omleggingen
rekening gehouden, maar in hun planmatige organisatie van het menselijk geluk
zagen zij minstens één hobbel over het hoofd: ook sommige werkers willen na gedane
arbeid de dorst van hun moede lichaam wel eens laven aan dat van een
geslachtsgenoot.
Het marxisme-leninisme (of wat daar in de praktijk voor doorgaat) onderscheidt zich
in dat opzicht niet van andere totalitaire ideologieën: waar in een staat individuele
vrijheid en eigen initiatief een gevaar voor de bestaande machtsstructuur heten en
dientengevolge stelselmatig beknot en gekneveld (of beneveld door alcohol) moeten
worden, dienen mannen en vrouwen er zeker in bed, in hun meest persoonlijke
momenten, geen rare fantasieën op na te houden. Direct na zijn aankomst in
Oost-Berlijn ziet de hoofdpersoon in Bernard Sijtsma's eerste roman Berlijn is geen
Duitsland de arbeiders op Alexander Platz die ‘wisten waarom en waarvoor ze
werkten (...) Bouwvakkers met helgele helmen op het hoofd deden hun werk. “Met
verbeten ernst,” stelde ik vast, ze floten, zongen of lachten niet, “want het gaat om
de socialistische opbouw. Niet meer en niet minder”.’ Gezonde, serieuze mensen
dienen het recht-op-en-neer van het opbouwend heiwerk tot achter het bedgordijn te
reproduceren zonder zang- of fluitspel. En wat het regime onwelgevallig is, wordt
bestaansrecht ontnomen, zoals een beroemde DDR-actrice, moeder van een
homoseksueel, opmerkt: ‘Maxim Gorki heeft ooit eens homosexualiteit een
kapitalistische uitwas genoemd. Zo eenvoudig is dat dus. De Duitse Democratische
Republiek heeft voor eeuwig een eind gemaakt aan het kapitalisme, dus ook dáár
aan. Basta.’ Zonder veel wroeging zal deze vrouw haar zoon dan ook opofferen aan
het systeem - een van de meest aangrijpende momenten van de roman. Ook in eerder
gepubliceerde verhalen (de herziene versie van een aantal daarvan in As en regen,
1981) vormde de spanning tussen ontluikende of verborgen homo-erotische gevoelens
en de rechtlijnigheid (zeg maar: de bijna ranzig-burgerlijke bekrompenheid) van het
communistisch milieu een steeds terugkerend thema. In mijn bespreking van de
verhalenbundel (VN, 25-4-1981) verweet ik Sijtsma dat hij te vaak bij een opzet van
lijnen zonder afloop ophield en daardoor in het stadium van taferelen bleef steken;
ik betuigde mijn instemming met zijn voornemen een roman te gaan schrijven. Op
het gevaar af vervelend te worden, moet mij nu echter van het hart: de roman had
wel wat beknopter gekund. De belevenissen van de twintigjarige arbeidersjongen
Johan Bosgra, in 1961 door de DDR uitgenodigd aan de Humboldt-Universiteit een
studie geschiedenis te volgen, zijn nu zo zeer uitgesponnen, argumenten pro en contra
de DDR worden in veelvuldige gesprekken met verschillende personages zo vaak
in bijna dezelfde bewoordingen herhaald, dat bij lezing een zekere vermoeidheid
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optreedt die afbreuk doet aan de spanning. Bovendien onderbreekt Sijtsma de
chrononologische loop van het verhaal viermaal met terugblikken vanuit 1981,
wanneer hij met zijn vriend Peter in Oost-Berlijn de plaatsen van weleer bezoekt en
constateert dat het daar allemaal nog even erg is. Maar die vertelconstructie biedt
nauwelijks een extra perspectief op de kruisweg van 1961 - toen was het, en dat
wordt maar al te pijnlijk duidelijk, ook al verschrikkelijk erg.

Brave scholier

Bernard Sijtsma, foto Chris van Houts

Wanneer Johan op 25 april 1961 in ‘Berlin: Hauptstadt der DDR’ uit de trein stapt,
is hij ervan overtuigd aangekomen te zijn in het beloofde land. Hij wisselt zijn elegante
westerse kleding in voor een wat sjofeler outfit en ziet wat hij ziet: vreugdeloosheid,
onverschilligheid, armoede, nationalisme, Moskouse steenmassa's; maar hij
interpreteert het zoals hij het zich in het Westen had voorgesteld - een nog wat in
duisternis gehuld arbeidersparadijs in opbouw, dreigend verlicht door het perverse
West-Berlijn, ‘een kankergezwel in het lichaam van de DDR’. In de tien dagen van
zijn verblijf, hopend en wachtend op de definitieve toelating tot de begeerde
universiteit, maakt hij tegen wil en dank kennis met een systeem dat door en door
corrupt, hypocriet en cynisch is. Al zijn idealen worden op de meest grimmige wijze
ontluisterd. Vanaf het eerste moment voert Johan een hopeloze strijd - hij kan zijn
lesjes als een brave scholier op ieder (on)gewenst moment uit het hoofd opzeggen,
maar steeds pijnlijker wordt hem duidelijk dat hij de verkeerde teksten op de verkeerde
plaatsen uitspreekt. En ten slotte: dat de geleerde lesjes überhaupt verkeerde teksten
zijn. Een psychische ommekeer heeft plaats tijdens zijn bezoek aan een party ten
huize van de echtgenoot van een hoge partijbons, de actrice Paula Kinzel, moeder
van Johans negentienjarige buurjongen in het Studentenheim, Ernst Labahn. Johan
wordt voorgesteld aan een gezelschap schrijvers, acteurs, kunstenaars, filmers, die
allen één ding gemeen hebben: zij spelen een perfecte dubbelrol tegenover ‘het’
systeem. Een knappe acteur vraagt hem of men zich in het Westen gelukkiger voelt
dan in het Oosten. Bij Johan flitst het lampje ‘vrijheid’ aan en hij papegaait zijn
antwoord uit het boekje: ‘Bij jullie is de werkloosheid uitgebannen. Die zogenaamde
vrijheid bij ons is de vrijheid te mogen kiezen tussen de lopende band in de fabriek
of het vernederende briefje van de sociale dienst.’ Maar verder sprekend over het
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mensonterend kapitalisme en de rol van het egoïsme verliezen zijn woorden hun
overtuigingskracht en de acteur onderbreekt hem met: ‘Wat heeft dat nu allemaal
met mijn vraag over gelukkig voelen te maken?’ Johan is verslagen, Johan wás
feitelijk al verslagen, want zijn aanwezigheid op de party is het direct gevolg van
zijn vriendschap met de in de gelijkgeschakelde maatschappij provocerende Ernst
Labahn, een vriendschap van het type dat in de DDR per decreet niet meer kan
bestaan.
De verhaallijn Johan Bosgra - Ernst Labahn draagt voor mij de roman. Ik begrijp
dat de ontmoetingen tussen Johan en de overige personages (hem begeleidende - en
bespionerende! - ‘vriendelijke’
Vervolg op pagina 36
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De contrasten van Eva Gerlach
‘Een kopstaand beeld’: een tweede evenwichtige bundel
Een kopstaand beeld door Eva Gerlach Uitgever: De Arbeiderspers, 48
p., f26,75
Rob Schouten
In 1979 debuteerde Eva Gerlach (pseudoniem van welhaast geen sterveling weet
wie) met de bundel Verder geen leed. Deze kreeg een opmerkelijk goede pers en
maar liefst twee prijzen, de Van der Hoogtprijs en de exclusieve J.B. Charlesprijs.
Een prachtige bundel was het inderdaad, door het hoog soortelijk gewicht van de
afzonderlijke gedichten die de persoonlijke anekdotiek van hun aanleiding met een
klassieke vorm (vrijwel steeds twee kwatrijnen) en een zeer gewikt en gewogen
taalgebruik tot bovenpersoonlijke dimensies opstuwde.
Wat vooral opviel wat dat deze dichteres de gedichten ook subtiel wist aaneen te
schakelen tot reeksen. Géén cycli waarin het ene gedicht een mededeling voor zijn
rekening neemt waar het volgende op doorborduurt, maar samenstellingen van elkaar
thematisch rakende verzen. Zo gaan bij voorbeeld de vijf gedichten uit de afdeling
‘Tiger Moth’ over respectievelijk vliegeren, ballonnen, zweefduiken, een
modelbouwvliegtuigje en kleine vliegjes, te zamen één idee ‘vliegen’ vormend. Je
kunt ze heel goed afzonderlijk lezen maar bij elkaar krijgen ze extra betekenis.
Hoewel Eva Gerlach sedert 1979 regelmatig in tijdschriften bleef publiceren, viel
de waarde van het eerste succes niet direct aan een tweede bundel te controleren.
Die verscheen pas onlangs, na meer dan vier jaar, Een kopstaand beeld. Inmiddels
staat er opeens ook een derde bundel op het programma bij de Arbeiderspers. Deze
plotselinge versnelling heeft niets te maken met onregelmatige inspiratie maar alles
met een doordachte bundelingspolitiek. Om die te illustreren: begin 1983 publiceerde
Eva Gerlach tegelijkertijd in Maatstaf vier en in de Revisor drie gedichten. Die uit
de Revisor staan in Een kopstaand beeld, de andere niet. Verklaring? De
Revisor-gedichten passen in de thematiek van de bundel, de Maatstaf-verzen veel
minder. Ze stelt dus geen bundel samen als ze gewoon genoeg gedichten heeft, als
zoveel dichters, maar pas als ze er genoeg heeft die bij elkaar passen. Beleid noem
je zo iets.
Een kopstaand beeld heeft vijf genummerde afdelingen die, als ik het goed zie, in
verschillende motieven hoofdzakelijk één thema behandelen: het contrast tussen het
statische (met connotaties als stijfheid, dood, halsstarrigheid, realisme) en beweging
(natuurlijkheid, leven, hulpeloosheid, droombeelden).
Naar hun onderwerpen gerekend verschillen die afdelingen duchtig van elkaar.
De eerste gaat over beeldende kunst, de tweede vooral over dieren, vlees en voedsel,
de derde over pijnlijden, de vierde over de vader, de vijfde over droom versus
werkelijkheid. In één gedicht, ‘Onderzoek’, wordt de verhouding tussen het statische
en de beweging, die eigenlijk voor alle gedichten geldt, vrijwel expliciet vastgesteld.
Een patiënt mag tijdens het openen van een bloedvat ‘Niet ademen. Hij ademt niet.
Contrast / ontstaat in hem, hij toont zijn binnenkant.’ Achter het schijnbaar
bewegingloze pulseert het leven. Hoewel er geen enkel echt poëticaal gedicht in Een
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kopstaand beeld staat, kunnen we deze gedachte heel goed toepassen op Eva Gerlache
poëzie zelf: achter de beheerste, soms bijna koele toon gaat een heel scala van
bewegingen en aandoeningen schuil. Wie er de vaten van opent wordt geconfronteerd
met veel binnenkant. Iets soortgelijks in ‘Vlucht’, over eenden ‘roerloos vergaderd
in elkaars kielzog’, die 's nachts schaterend tussen Melkwegen jagen. Dit vers is bijna
niet denkbaar zonder het gedicht der dichters ‘L' Albatros’ van Baudelaire: de vogel,
plomp op het land, leeft zich uit in de lucht.

Kunst
In de afzonderlijke reeksen zorgt Eva Gerlach ervoor dat het thema steeds nét weer
iets anders uitpakt. In de eerste, over beeldende kunst in verschillende vertolkingen
(een schilderij, een litho, een tekening, een voorbeeldboek, een bord, een beeldje,
een schets), staan in het gedicht ‘Kerkgang der Burgerweesmeisjes’ de
zeventiende-eeuwse muisgrijze halsjes stijf op het schilderij te wachten tot God hen
tot leven wekt. In een volgend gedicht, ‘Modellen’, eindigen de met hen verwante
‘euclidisch tamme vogels’ in ‘Cuyps bliksem’ en ‘Constables wolken’. In de litho
valt de heer achterover van de lijst het kunstwerk in, op een tekening kan een fietser
niet afslaan. In het laatste gedicht uit de reeks, ‘Les’, wordt de voorgaande vergeefse
poging om uit de kunst los te breken omgedraaid: ‘De paarden wilden niet in het
schetsboek./Hun linkergroeiden uit hun rechterbenen,/hun voeten raakten los,
verknoopt of zoek’: het leven wil niet in de kunst, de dynamiek niet nauwkeurig
gearceerd.
Opvallend in Een kopstaand beeld is dat de persoonlijke conflictstof tot het gedicht,
die in Verder geen leed weliswaar gesublimeerd maar toch duidelijk herkenbaar
aanwezig was, naar de achtergrond lijkt verwezen. Drie van de vijf afdelingen snijden
de autobiografie ternauwernood aan, alleen de vierde gaat écht over persoonsgebonden
waarnemingen: de aftakeling van de vader. Het verslag daarvan, in zeven gedichten
waarvan het eerste een soort parabel is, beschrijft niettemin opnieuw de geschiedenis
van een contrast; het koude, stijfkoppige verzet van de vader in de eerste gedichten
slaat om in hulpeloze ouderdom die in het gedicht ‘Opdracht’ alsvolgt wordt
beschreven:
Hij is weer bang en krijgt zijn mond niet dicht,
maar laat het er niet uitzien als een kramp:
wanneer de bus ons langs de weteringen
voert, moet het lijken of hij zit te zingen.

Naar de letter is het misschien wat vergezocht, maar naar de geest verdraagt ook dit
gedicht een poëticale uitleg: het schijnbaar spontane gezang blijkt bij nader inzien
een verkrampt spasme te zijn. Eva Gerlach kiest in haar gedichten liever voor het
omgekeerde, waarbij aangetekend moet worden dat haar vorm verre van spastisch
is, maar wel statig en weloverwogen.
Toch heeft ze zich na Verder geen leed binnen een streng vers een iets grotere
vrijheid toegestaan: niet alleen abba en abab vol-rijmen en kwatrijnen meer, maar
ook ongebruikelijker schema's van assonerend rijm als abccdabd en strofeverdelingen
van 1-2-3-2, 1-3-3-1 en dergelijke. Soms merk je dat oudere poëzie niet geheel aan
haar voorbij is gegaan. Naast invloed van Nijhoff moet vooral die van Achterberg
genoemd worden, die mij in de eerste regels van het vers ‘Register’ eerlijk gezegd
net iets té present is: ‘De doden hangen in het stadsarchief / met honderd samen op
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een negatief // Vergroot liggen zijn met mij in proces.’ Maar steeds blijven zulke
reminiscenties een uiterlijke kwestie, van taalgebruik.

Volk
Als geheel is Een kopstaand beeld een zeldzaam evenwichtige, zorgvuldige en
prachtige bundel van een dichteres die haar eigen toon gevonden heeft zonder in
herhalingen te vallen. Ook de reeksen afzonderlijk zijn fraai en subtiel gecomponeerd.
De mooiste vind ik de derde, waarin verschillende vormen van lijden en menselijke
defecten aan de orde komen. De titels hebben steeds een dubbele lezing, die in het
gedicht verwezenlijkt wordt: ‘Periferie’ gaat over jeuk, een ongemak aan de periferie
van het lichaam dus, maar ook als lijden een perifere aangelegenheid. ‘Kliniek’ gaat
uiteraard over een kliniek maar het is ook op een klinische toon geschreven
(‘Alfabetisch in hangmappen geordend / wordt pijn papier’) om de klinische aanpak
weer te geven. ‘Onderzoek’ boven het derde gedicht betekent niet alleen nasporing
maar ook dat er ‘onder’ de oppervlakte, de huid wordt ‘gezocht’. ‘Chronisch’ gaat
niet slechts over een chronische ziekte maar vooral ook over het knagen van de tijd.
‘Domicilie’ ten slotte gaat over twee ruimtes, die van het huis en die van de oogkamers
van de blinde die erin woont - het klinkt misschien getruct maar dat is het niet, steeds
roept de ene betekenis de andere haast onmerkbaar op. Ten slotte staan er veel mooie,
afzonderlijke gedichten in Een kopstaand beeld en eigenlijk geen een miskleun. Eva
Gerlach is bij machte om zelfs aan een modieus en wat mij betreft de laatste tijd in
de poëzie wel totaal leeggemolken onderwerp als ‘beeldende kunstleven’ nog iets
van zich zelf toe te voegen dat bovendien binnen haar eigen thema functioneert.
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Het mooiste gedicht is ‘Volk’. Het staat in de vijfde reeks, waarin de werkelijkheid
steeds vanuit een bijzonder gezichtspunt, de verleden tijd, de droom, samengeknepen
ogen en dergelijke wordt bekeken. In ‘Volk’ gaat het aldus:
Vandaag stonden zij in de Leidsestraat
vlak achter mij, weerkaatst door Metz & Co.
Dunner dan ooit in hun breekbare staat
waren zij makkelijk te doorzien, maar zo
stevig lag het asfalt onder hun voeten
dat ik pas bij het omkijken argwaan kreeg.
Zij sloegen snel af, zonder mij te groeten,
de enigen uit wie geen damp opsteeg.

Gewone wandelaars of geesten? Beiden, denk ik. Het glas biedt even de ongewone
gelegenheid ze te doorzien maar als je ze nader wilt bekijken ontsnappen ze je. De
buitenwereld als ongrijpbaar fantoom, het leven als de dood en omgekeerd. Net
poëzie.
■

Nadine Gordimer
Vervolg van pagina 33
naar. Het met humor, vaart en ernst geschreven verhaal eindigt met de ontroerende,
absurde, smekende vraag: ‘We had some good times, didn't we? Franz? When we
had beer and sausages after the swimming lessons?’
Het titelverhaal Something Out There is verregeweg het langste - tachtig bladzijden
- en literair gezien wellicht het minst bevredigend. In dat verhaal hangt Gordimer,
zoals ze soms ook in haar romans doet, te veel op aan figuren die als individu niet
interessant genoeg zijn om al die aandacht te dragen. Maar de romans bewegen zich
rond fraaie, onvergetelijke climaxen en die ontbreken hier; in plaats daarvan fladdert
ze vrijblijvend boven het panorama heen en weer vanuit de centrale figuren, vier
terroristen, twee zwarte en twee blanke, in een boerderij, die een aanval op een
energiecentrale aan het voorbereiden zijn, en een hele verzameling politiemensen,
burgerlui en journalisten verwikkeld in, of afgeleid door, de jacht op een losgelaten
baviaan.
Het probleem is dat de terroristen zelf zo nietig en (uiteraard) anoniem zijn, dat
je nauwelijks belangstelling voor hun activiteiten kunt opbrengen. Gordimer is zich
van die nietigheid natuurlijk bewust - het hoort bij haar thema - maar het is een
moeilijk onderwerp. Uiteindelijk tekenen de hoofdlijnen van het verhaal zich af
vanuit een overvloed aan materiaal. De enige van de vier terroristen met een beetje
mensenbloed is de zwarte jongeman Eddie. Hij waagt het erop en lift op een dag
naar de stad - hij ‘had not understood properly why he had to be here en nowhere
else.’ Is dat een les die je kunt leren? Of iets dat je al dan niet weet? Hoe dan ook,
Eddie sneuvelt, net als de katten-dodende, vogelvrije aap die de keurige buitenwijken
korte tijd op stelten zette.
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Aan het eind blijkt het verhaal over geschiedenis te gaan: de twee zwarte saboteurs
verbergen zich in een verlaten mijn uit de jaren negentig van de vorige eeuw (de
goudmijnen behoren immers tot de rijkdommen die de zwarte Afrikanen ontstolen
zijn), maar de mijn is, al weten ze het niet - de schrijfster, de onpersoonlijke stem
van de geschiedenis, weet het wel - veel en veel ouder: in de prehistorie dolven zwarte
mannen er allerlei metalen. Dat is de realiteit van het land waar de vriendelijke
Afrikaner mevrouw Naas Klopper haar lovely home heeft, met een ‘eye-level
microwave oven (...) pastel plastic Venetian blinds (...) matching nylon velvet drapes
(...) Spanish style hand-carved door.’ Arme mevrouw Naas Klopper.
■

Bernard Sijtsma
Vervolg van pagina 34
blauwhemden van de Freie Deutsche Jugend, functionarissen, hun aller familieleden)
door de couleur locale reliëf moeten geven aan de discrepantie tussen communistische
kretologie en maatschappelijke werkelijkheid - maar dat het daar niet deugt bemerkt
ieder weldenkend en rondkijkend mens, daar is die voortdurende herhaling van
‘feiten’ niet voor nodig. Werkelijk interessant, want menselijk-tragisch, is echter de
psychische confrontatie met een repressief systeem: ‘Als het hier ook maar iets
rechtvaardiger toeging dan in mijn eigen land, dan was die terreur, misschien heel
misschien, tenminste nog ergens goed voor. Maar het is hier nog veel erger. Als je
de moed hebt ánders te zijn, maken ze je kapot. Op wat voor wijze dan ook.’ Meer
geconcentreerd op deze verhaallijn had ik de roman geschreven willen zien omdat
juist in de gedeelten over Johan en Ernst, de wijze waarop zij in hun anders-zijn
kapot worden gemaakt, Sijtsma toont dat hij een intrige naar een climax toe kan
bouwen. De passages over de erotiek tussen de beide jongens zijn door de ingehouden
emotionaliteit, zonder aan de intensiteit afbreuk te doen, qua schrijfstijl de beste van
de roman.

Dubbelhartig
Overtuigender dan de zichtbare werkelijkheid van de communistische
maatschappijvorm opent Ernst Johan de ogen voor een van de meest wezenlijke
facetten van menselijke vrijheid: het recht op de beleving van eigen seksuele voorkeur.
Wat aanvankelijk voor Johan een gedachte is die hij schaamtevol en angstig verdringt:
‘Ik wist dat ik uiteindelijk maar één ding wilde: een jongen, een jongeman beminnen
en door hem bemind worden,’ maakt het optreden van Ernst voor hem aanvaardbaar.
Maar de prijs is hoog: Ernst zal voor zijn moed om tegenover het rigide systeem zijn
eigen identiteit te stellen, betalen met een enkele reis Moskou. Het ‘enfant terrible’
zal buigen, ‘op wat voor wijze dan ook’: zijn moeder heeft zijn deportatie
afgedwongen door hem te chanteren omdat ze haar eigen positie en vooral die van
haar echtgenoot niet in gevaar wilde zien komen. In dubbelhartige termen vertelt ze
het Johan: ‘Hij heeft zich dus voor jou opgeofferd’, om hem dan bij zijn woedende
reactie de brief te overhandigen van het Ministerie met de definitieve afwijzing van
een plaats aan de universiteit. Vele illusies armer is er voor Johan maar één weg
verder en dat is niet de marxistisch-leninistische: via de nichtenkroegen van het eens
verafschuwde West-Berlijn naar een leven waarin minstens de seksualiteit vrijheid
betekent. Al eerder, na een pijnlijke ervaring met in alle opzichten onbetrouwbare
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‘functionarissen’ realiseerde Johan zich: ‘Het leerde mij dat ik niemand kon
vertrouwen in dit verdomde Berlijn’. De ongenuanceerde uitval van een rancuneuze
(homoseksuele) fellow-traveller? Bernard Sijtsma mág van mij: binnen de context
van deze roman is die reactie alleszins authentiek en acceptabel omdat de verteller
zélf een kwetsbare en vooral betrouwbare indruk maakt.
■
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De wijzen van het vredesbeleid
Opstellen over de vredesbeweging en de Navo
Eigenwijs vredesbeleid Vredesbeweging en Veiligheidsbeleid in Nederland
door Hans Akkermans, Sami Faltas, Piet de Vrije e.a. Uitgever: SUA, 144
p., f22,G. van Benthem van den Bergh
Is de nieuwe vredesbeweging meer dan een anti-kernwapenbeweging? Er is weinig
twijfel aan dat de snelle groei van de vredesbeweging meer te danken heeft aan
emotionele verontrusting over de kernbewapening dan aan de intellectuele
overtuigingskracht van haar diagnose van de internationale politiek. Het IKV
lanceerde in 1977 de leus ‘Help de kernwapens de wereld uit; om te beginnen uit
Nederland’ en kon daardoor onmiddelijk inhaken op het onzalige en weer snel
ingetrokken plan van president Carter om de zogenaamde ‘neutronenbom’ in West
-Europa te plaatsen. Daarna kon heel makkelijk op het Navo-dubbelbesluit van 1979
worden voortgebouwd. Maar de preoccupatie met kernwapens belette de
vredesbeweging lange tijd om verder te komen. De grote stilte na iedere
vredesdemonstratie laat dit duidelijk zien. Dat kan ook moeilijk anders, want de
wereld vrij van kernwapens willen maken is bijna hetzelfde als de wereld van het
vuur te willen ontdoen.
Maar tijdens een recente hoorzitting over de defensienota zijn de vertegenwoordigers
van de vredesbeweging plotseling een eigen beleid van Nederland binnen de Navo
gaan bepleiten. Impliciet - en in sommige uitlatingen van bij voorbeeld Mient Jan
Faber ook uitdrukkelijk - wordt de stabiliserende werking van de Navo erkend.
Daarmee wordt afstand genomen van de aanspraak dat alleen de vredesbeweging
vrede voorstaat en begeeft men zich binnen het continuüm van standpunten dat voor
buitenlandse politiek en defensiebeleid relevant is.
Deze meer analytisch en praktisch gerichte tendens in de vredesbeweging vinden
we met zoveel woorden verdedigd in de hier besproken bundel van auteurs die ‘allen
op een of andere wijze verbonden zijn met de vredesbeweging’. De bundel tooit zich
met de wat pedante titel: Eigenwijs vredesbeleid. De auteurs willen namelijk geen
getuigenis afleggen, maar streven naar ‘een confrontatie van idealen en realiteit’. Zij
zoeken naar praktische aanknopingspunten voor de ideeën van de vredesbeweging
en vragen zich af of deze ideeën niet herziening behoeven in het licht ‘van de vaak
smalle marges van de politieke realiteit’.

Andere stabiliteit
In de interessantste, en daarom te korte bijdrage van Sami Faltas over ‘Nederland in
de Navo’ wordt terecht gesteld dat de afhankelijkheid van Nederland van het Westen
niet het gevolg is van het lidmaatschap van de Navo, maar dat de Navo omgekeerd
uitdrukking is van de in het Westen heersen machtsrelaties. Hij had één stap verder
moeten gaan en zeggen: van de internationale machtsverhoudingen, met name tussen
Oost en West, zoals die na 1945 zijn ontstaan. Faltas zegt namelijk wel, dat zolang
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de militaire blokken in hun huidige vorm blijven bestaan Nederlands veiligheid
verbonden zal blijven met die van de ons omringende landen. Daarom concludeert
hij terecht dat de enige kans om Nederlands veiligheid te waarborgen in het beheersen
van de tegenstellingen tussen de militaire blokken ligt. Hij voegt er wel aan toe dat
op langere termijn een beter Europees veiligheidssysteem die blokken zou moeten
vervangen. Maar, zo zegt Faltas, het huidige internationale systeem garandeert
ondanks de wedloop in massavernietigingswapens ‘een soort van stabiliteit die het
ondernemen van militaire avonturen door de betrokken partijen ontmoedigt.’ Wie
af wil van dit stelsel ‘zal er een andere stabiliteit voor in de plaats moeten en kunnen
stellen.’ Het doorbreken of opheffen van de blokken zonder alternatief - aldus Faltas
- is ‘vragen om oorlog.’
Dat liegt er niet om. Op die grondslag kan de discussie tussen doven afgelopen
zijn. Met gespannen verwachtingen ging ik de rest van de bundel lezen. Maar die
viel helaas tegen. De uitgangspunten van Faltas worden in de rest van de bundel niet
uitgewerkt en komen ook niet meer ter sprake. Wel worden ze geregeld impliciet
weersproken.

De Pershing II

Faltas zelf neemt wel een tweede, zeer informatief hoofdstuk voor zijn rekening
over de rol van de Nederlandse industrie op de wereldmarkt in wapens. Maar dat
onderwerp houdt slechts zijdelings verband met het thema van de bundel, tenzij men
uitgaat van de dooddoener dat de Navo uitdrukking zou zijn van gevestigde
kapitalistische
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belangen. Die hele of halve samenzweringstheorie ligt inderdaad besloten in Duco
Hellema's hoofdstuk over het ontstaan van de Navo. De ontwikkeling van de koude
oorlog en de oprichting van de Navo wordt daarin niet bezien als proces van zet en
tegenzet van het Westen en de Sovjetunie, maar als uitdrukking van een bewust en
duidelijk omlijnd plan op langere termijn van heersende groepen in de Verenigde
Staten, die hun kapitalistisch machtsbereik wilden consolideren en uitbreiden. Dat
is het spiegelbeeld van de opvatting dat de Sovjetunie er een lange-termijnplan tot
overheersing van de wereld - en zeker van West Europa - op na houdt. De schuld
wordt bij één van de twee partijen gelegd en ‘bewezen’ door passende feiten te
selecteren en in overeenstemming met de vooropgezette theorie te interpreteren, een
klassiek procédé. Het heeft geen zin om veel woorden aan zoiets vuil te maken: als
je probeert bepaalde uitspraken met behulp van andere feiten te weerleggen, blijkt
dat nooit iets aan het theoretisch kader af te doen. Voor gelovigen en ideologen staan
altijd hulpconstructies klaar.

Getuigenpolitiek
In een hoofdzakelijk aan de ideeën van Henriëtte Roland Holst gewijde bijdrage
probeert Piet de Vrije vervolgens te beschrijven wat er aan de huidige vredesbeweging
nieuw zou zijn. Volgens hem is dat de synthese van eerder antimilitaristische en
pacifistische opvattingen. Als tegenpool van de huidige vredesbeweging ziet hij de
aloude leuze ‘als je vrede wil, bereid je dan voor op oorlog’. Maar De Vrije gaat
daarmee voorbij aan de nucleaire revolutie. Wapens zijn nu in de relatie tussen Oost
en West absoluut geworden: ze kunnen niet gebruikt worden - feitelijk of door dreigen
- om politieke en militaire voordelen te behalen. Zoals Bernard Brodie het heeft
geformuleerd: ‘Kernwapens hebben alleen nut in niet-gebruik’. Daarom is nu los
van pacifisme of antimilitarisme een andere leuze mogelijk en wenselijk: ‘Als je de
vrede wilt, bereid je dan voor op de vrede’. Dat verwijst naar een zeer actuele
tegenstelling. Aan de ene kant staan de voorstanders van een zogenaamde
escalatie-overwicht-strategie, die erop neerkomt dat je in staat moet zijn om een
kernoorlog te voeren om de tegenstander af te schrikken van alles dat je zou kunnen
benadelen, hoe onwaarschijnlijk ook. De huidige Amerikaanse regering is die
opvatting toegedaan, evenals de Sovjetunie - zij het in iets andere vorm. Aan de
andere kant zijn er de voorstanders van minimale en stabiele kernbewapening,
toereikend om het risico van een kernoorlog in stand te houden en de grote
mogendheden daardoor te dwingen zich voorzichtig en terughoudend te gedragen
en betere crisisbeheersingsprocedures te ontwikkelen. Merkwaardigerwijs komt die
tegenstelling in de hele bundel niet aan de orde, terwijl het juist daarom in de huidige
discussie over het Amerikaanse en Europese veiligheidsbeleid gaat. De Vrije blijft
daarom in getuigenispolitiek steken.
In zijn ‘De anti-kernwapensstrategie als het doelpunt van de maand’ probeert Hans
Akkermans enige ordening aan te brengen in de discussie tussen voor- en
tegenstanders van nucleaire afschrikking. Dat is op zich een nuttige poging, die helaas
te kort schiet, omdat ook deze auteur onvoldoende afweet van de grote variëteit van
standpunten en analyses die er in het denken over kernwapenstrategie bestaan. Pas

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

het slothoofdstuk van Ben Dankbaar over alternatieve ontwapeningsscenario's gaat
weer in op beleidsvragen. Het is op zich een helder overzicht van wat de
vredesbeweging in de afgelopen jaren naar voren heeft gebracht, maar daar blijft het
bij. De weg die Faltas heeft geopend ziet Dankbaar niet. Zo krijgen we voor de
zoveelste keer te horen dat de eenzijdige stappen die het IKV indertijd heeft bepleit,
ontleend zijn aan een theorie van de Amerikaanse psycholoog Charles Osgood.
Dankbaar dist dat weer eens op, zonder enige acht te slaan op de bezwaren die tegen
dat GRIT zijn ingebracht onder meer door Koen Koch, Bart Tromp en mij zelf.
Waarom schijnen argumenten van tegenstanders altijd genegeerd te moeten worden,
zelfs als deze de vrede evenzeer toegedaan zijn als de vredesbeweging? Als de door
Faltas bepleite weg van een lange mars door de instellingen wordt ingeslagen, kan
dat in ieder geval niet meer.
■

DAAN ZONDERLAND
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Nathans glorie
Een nieuw jongetje in de Nederlandse letteren
Nathan Sid door Adriaan van Dis Illustraties van Charlotte Mutsaers
Uitgever: Meulenhoff, 73 p., f15,-.
Carel Peeters
Binnen de categorie zielige jongetjes in de literatuur neemt Nathan Sid een tamelijk
voordelige plaats in. Een omstandigheid die zijn zieligheidsgraad aanmerkelijk zou
kunnen verhogen, zoals het niet hebben van een moeder, of een vader, of zelfs het
ontbreken van beiden, doet zich bij hem niet voor. Hij heeft zijn eigen vader en
moeder nog. Van prominent belang voor de Z-schaal is of de betrokkene al dan niet
behoort tot een armlastige familie. Hoewel we hier niet precies inzicht in krijgen,
staat vast dat de Sids het allerminst breed hadden. Pa Sid kon zich wel een
tweedehands motor veroorloven, maar beslist geen nieuwe. Over dit feit schaamde
Nathan zich een beetje, het was beslist geen ‘Djawa met zijspan’, het was slechts
een ‘donkerrode Ariël, met mica jasbeschermers en breipendunne spaken’.
Echt scoren op de schaal doet Nathan met het feit dat zijn vader een bastaard is, een
hel van een moeder had, in Indië dwangarbeid moest verrichten en in Nederland is
geplant met medeneming van een rancuneuze ziel, en niet veel anders, of het moesten
de resten van een chique zijn die hem ertoe brengen te zweren bij schoenen van het
merk ‘Vergiet’ en nette tafelmanieren. Dit alles is al sterk bepalend voor een
beduidende score, echt in de meerdere cijfers loopt het met het feit dat Pa Sid in
Nederland niets omhanden heeft en daardoor alle tijd voor Nathans opvoeding. Alle
tijd bij voorbeeld om, nadat iedereen al van tafel is, nog met Nathan wat na te zitten
om hem te intimideren tijdens het nauwelijks te verwerken laatste restje van zijn
eten. Nathans eigen lineaal vervult hierbij een speciale rol: hij ligt altijd naast Pa
Sids mes, vork, lepel en servet, alsof het zo hoort in Indische etiquetteboeken.

Adriaan van Dis, tekening van Siegfried Woldhek

Voor de categorie waarover we het hier hebben - de Peenharen, de Jaapjes, Remy's
en Twistjes - is het van bepalende betekenis hoe hun verhouding tot broertjes of
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zusjes is. Is die negatief, dan wordt er ruim gescoord. Nathan scoort op dit gebied,
want hij heeft drie halfzusjes, waarvan er twee fel tegen hem zijn, terwijl de derde,
Ada, eigenlijk niet achter wil blijven, maar haar zwakke momenten heeft ten opzichte
van Nathan. De omstandigheid die echter maakt dat Nathan een vertegenwoordiger
van de categorie met enige allure is bestaat uit het feit dat hij onrein bloed heeft. Van
het minste krijgt hij galbulten, steenpuisten, een schrale huid, rode billen. In
samenhang hiermee moet de literaire executie van dit specimen genoemd worden:
de volstrekt oorspronkelijke manier waarop Adriaan van Dis over hem schrijft: met
intieme ironie en uitgekiende zinnen. Dit legt wel het meeste gewicht in de schaal
van betrokkene.
Afgezien van Pa Sid wordt de opvoeding ter hand genomen door: zijn moeder
(Ma Sid), zijn al genoemde zusjes Ada, Saskia en Jana, in de marge en periodiek
bijgestaan door de Indische tantes tante Pop en tante Zus. Zij noemen Nathan altijd
Ouwe Hoed of Kasian, zijn grootmoeder bedient zich van ‘Troela’. Zijn zuster scheldt
hem geregeld uit voor ‘koeboe’, oorspronkelijk een lid van een inheemse stam. Zij
wonen met andere uit Indië afkomstige families in een huis dat eerder een Duits
instituut voor ooglijders was. We moeten het ons denken in de buurt van Bergen aan
Zee, want zand speelt een belangrijke rol in het leven van Nathan (‘Wie op een
duinpan woont, zal op de korrels moeten kauwen’, is een van de uitspraken van Ma
Sid. Nathan is een winterkind (+ 2 punten op de Z-schaal) en een karnemelkbaby (+
½ punt), maar zijn moeder is heel lief en warm (- 87 punten) en is van de
Natuurgeneeswijze. Nathans opvoeding staat in het teken van de zuivering, vanwege
zijn onreine bloed.

Magie
Gezegd moet worden dat Nathan het zich zelf niet makkelijk maakte. Het jongetje
lust geen lof, spruitjes, andijvie, vlees noch vis. Vegetariër wordt hij onder invloed
van het theosofische gespreksgroepje van Mevrouw Tengbergen, waar hij elke zondag
aan deelnam en waarvan het doel in de actie zelf lag: streven naar ‘Hoger Zelf, daar
moeten we allemaal naar streven’. In Huize Sid staat alles in de geur van uit Indië
overgehevelde magie: de stille kracht bevindt zich in natuurgeneeswijze,
gebedesgenezers, horoscopen en theosofie. Nathan krijgt uitsluitend dingen te eten
met ‘opbouwende stoffen’, zodat zijn maaltijden werden bestrooid met
biergistvlokken. Zijn leven is een gevecht tegen zijn allergieën.
Wat is bepalend voor de charme van Nathan Sid? Zijn onmetelijke
beklagenswaardigheid als het om zijn persoon gaat, de stilistische gaven van Adriaan
van Dis als we spreken over het boek. Bepalend is de combinatie van het feit dat
Van Dis Nathan onder alle omstandigheden bij zijn voornaam noemt (‘Nathan zat
thuis met de bof’, ‘Met durven had Nathan het moeilijk’) en het ironisch mededogen
waarmee over hem wordt bericht. De twee hier geciteerde zinnetjes zijn typerend,
net zoals ‘Met de bof in de keel droomde Nathan dagelijke van Gulliver’. De charme
van zulke zinnen zit hem in de versmelting van een kinderlijke en volwassen kijk:
dat iemand thuis zit zegt men van een volwassene die een been gebroken heeft, niet
van een jongetje met de bof. Ook de vereniging van ongelijksoortigheden - de bof
en de reus Gulliver - veroorzaakt een komisch effect. Er is nauwelijks een zin in
Nathan Sid die niet een speciale glans heeft; alle zelfstandige naamwoorden hebben
bij Van Dis iets extra's, alle personages hebben iets curieus.
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De taal der voorbeeldigen
Het creatieve debuut van Nol Gregoor
Mijn bange hand door Nol Gregoor Uitgever: Kwadraat 82 p., f20,Frans de Rover
De wijze waarop Nol Gregoor zich zijn leven heeft beziggehouden met literatuur
laat zich samenvatten door de begrippen ‘inleving’ en ‘identificatie’. Langs die weg
probeerde hij een tipje van de sluier op te lichten waarachter de schoonheid schuilgaat,
iets te begrijpen van het raadsel dat soms mens en werkelijkheid tot schrijver en
literair werk transformeert.

Nederlaag
De eerste neerslag in boekvorm van zijn fascinatie door literatuur en werkelijkheid
was Simon Vestdijk en Lahringen (1958): een meesterlijk uitgevoerde speurtocht
naar mensen en plaatsen in Vestdijks oeuvre. (Een dergelijke opzet de jongen te
traceren die model stond voor Gerard Reve's Wether Nieland leverde vorig jaar een
wat teleurstellend verslag op door de minimale respons van de persoon in kwestie).
De publikaties van de grote (radio-)interviews met Harry Mulisch (1965) en Simon
Vestdijk (1967) profileren niet alleen de ondervraagde auteurs maar ook de
ondervrager: Nol Gregoor, vasthoudend psychologiserend op zoek naar de
(jeugd-)momenten en ervaringen die aanleiding zouden zijn voor het schrijverschap.
Nu, op eenenzeventigjarige leeftijd, heeft Gregoor de stap gewaagd naar buiten te
treden met een eigen proeve van ‘kreatief werk’ - en zijn kleine bundel verhalen en
gedichten getuigt van wat hij bij zijn geïnterviewden immer vermoedde als
inspiratiebronnen: de liefde en de mateloze bewondering voor voorbeelden, voor
‘voorbeeldigen’, en dan vooral in literair opzicht.
De vurige wens ‘er bij’ te willen horen wordt pregnant verwoord in de korte schets
‘Het Sportlaan-gevoel’: Haagse jongens, perfect nonchalant gekleed, keren van
hockeyveld of tennisbaan terug in de door tuinen met bloeiende seringen omgeven
huizen in de Sportlaan; het dienstmeisje doet open. ‘De ruime kamers zijn schemerig
- markiezen voor en achter - en wat overdadig-chic gemeubileerd. Er is al thee, of
er kómt thee, in de theemuts met het gobelinmotief, of gewoon op het lichtje. De
koekjes van Krull zitten in het ronde of ovale zilveren trommeltje met parelrand.’
Fantasieën zonder wrok (dat is overigens wat de hele bundel kenmerkt) over het
bestaan aan gene zijde van de eigen mogelijkheden: ‘Zó en niet anders leven de
benijde jongens van de Sportlaan, maar wat weten zij daarvan? Het benijden, het
Sportlaangevoel, dat ben ik.’ Een metafoor voor Gregoors benadering van ‘zijn’
schrijvers. Over het benijden gaat ook het langste verhaal van de bundel, ‘Jansen II’.
Op een mild-ironische toon die aan A. Alberts doet denken, schetst Gregoor de
situatie van ambtenaren die, op het Rijksbureau dat (in 1949) belast is met de verdeling
van de Marshall-hulp, de perioden tussen de toewijzingen moeten opvullen met ‘doen
alsof’: ‘Officieel diende er gewerkt te worden en zo begaf elke ambtenaar zich 's
morgens plichtsgetrouw naar het Rijksbureau, zette zich achter zijn bureau en pakte
uit de laden “de stukken”, opgeborgen in de grijze en blauwe mappen met teksten
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als “In behandeling” of “Afgewerkt” er op geschreven, en schikte die zo op het
bureaublad dat het een werkzame indruk maakte.’ De ik-persoon beschikt in deze
komedie over heel wat minder acteertalent dan zijn chef, Jansen II, weliswaar een
ambtenaar, maar bovenal een man van de wereld, met het uiterlijk van Gary Cooper,
met een onnavolgbare brutaliteit en nonchalance, een man die over ‘vrouwen’ spreekt.
Een man om te benijden en te bewonderen kortom, vooral omdat de ik-persoon in
hem een schrijver ziet, ‘mits hij de moeite nam het in díé richting te zoeken’.
Maar de projectie van eigen ambities op Jansen II, de uitgesproken aanmoedigingen
in díé richting, leveren de ondergeschikte verwijten en verwijdering op: ‘Jij bent een
homo geloof ik, je doet zo verliefd’. Jaren later, bij het terugvinden van een brief
van Jansen, zoekt de ik-persoon nog eenmaal contact: een oud-collega meldt hem
dat Jansen overleden is - ‘Hij had iets over zelfmoord gehoord. Meer wist hij niet
(...) Maar wat wist ik ook van Jansen II? Zijn duistere wegen waren mij altijd
onverklaarbaar geweest.’ En daarom zo fascinerend. Een hoogtepunt van de drang
tot bewondering en het daarop volgend gevoel van vernedering, is het verhaal
‘Vriend’, dat een extraemotionele lading krijgt omdat het hier gaat om de strijd tussen
vader en zoon. Tijdens een van hun gebruikelijke uitstapjes per automobiel (tot en
met de benzine voor rekening van de zoon) naar een restaurant probeert de zoon zijn
bejaarde, nog immer autoritaire vader ervan te overtuigen dat deze ‘eindelijk eens
op moest houden met zijn superieure gedoe’. Na een heel vermakelijk beschreven
toilet-scène doet de stortvloed van verwijten de vader roder en roder kleuren; de zoon
verwacht een reactie van woede, verweer, vernederingen. Maar: ‘hij stond op, riep
de ober en zei: “Gijs, mijn zoon wil afrekenen.” En tegen mij, autoritair als altijd:
“Dan gaan we nú boodschappen doen.” Twijfel en voldoening verzorgden samen
mijn terugrit. Maar de meeste van deze was de twijfel.’

Nol Gregoor, foto Chris van Houts

Ambivalente gevoelens kenmerken ook de verhalen over de liefde; hoe graag zou
de hoofdpersoon niet willen dat hem een onontkoombare liefde ten deel viel, zoals
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dat in de literatuur zo vaak gebeurt. Vele exemplaren van Emily Brontë's Wuthering
Heights, voorzien van de opdracht ‘I am Heathcliff’ deed hij aan beminnelijke dames
cadeau, ‘in de dwaze verwachting, daarmee mijzelf (...) begrijpelijk te maken. De
droom van een romanticus. Het
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zou nooit ophouden. Het zou er nooit zijn.’
Romantici zijn mij dierbaar, zeker wanneer ze, zoals Gregoor, hun
hemelbestormende gevoelens durven te relativeren door ze op te schrijven met een
bange hand. Om die reden waardeer ik ook Gregoors poëzie die de bundel besluit geen grote dichtkunst, soms alleen maar een aanzet-in-regels van wat gedicht zou
kunnen worden (‘Ik mag die jongen zo graag, omdat hij van dingen houdt waar ik
ook van hou’), maar toch ook weer verrassend juist door de zelfironie: ‘als ik een
daglang / thuis en alleen ben / zeg ik wel eens hardop / NOL / en dan schrik ik me
rot’. En plotseling, naast verrassend, ook heel poëtisch-ontroerend, zoals ‘Een heer
in de herfst’:
De herfst en ik, het is een klein verhaal:
wij wandelen in elkaar en praten wat
over de weemoed van verkleurend blad,
over het langzaam ouder worden in mijn taal.
Een heer zijn in de herfst, een rustig man,
een peinzende figuur met wandelstok en hoed;
na 't levenslange luisteren naar wat moet,
nu eindelijk thuisgebracht bij wat nog kan.

In het verhaal ‘Het ontbrekende stuk’ herinnert de hoofdpersoon zich de tijd van zijn
eerste zolderkamer, de tijd dat hij nog echt romantisch was en gedichten wilde
schrijven die hij echter nooit tot volle tevredenheid op papier kreeg. ‘Het heeft jaren
geduurd voordat ik erachter kwam, dat het juist het romantische was dat mij daarbij
in de weg stond.’ Na een leven ‘in mijn taal’, de taal der voorbeeldigen, lijkt Gregoor
nu een evenwicht bereikt te hebben tussen ‘luisteren naar wat moet’ en beseffen ‘wat
nog kan’. Zijn boek is van dat laatste in ieder geval het sympathieke resultaat.
■

Nathans Glorie
Vervolg van pagina 39
De onderwerpen uit het leven van Nathan die Van Dis in vijftien hoofdstukken
behandelt zijn schijnbaar zonder discriminatie gekozen. Ze wórden iets onder Van
Dis' handen, van de bof tot zijn koortsige identificatie met Gulliver (mét een van de
passende illustraties - zoals Valloton bij Peenhaar hoort, zo hoort Charlotte Mutsaers
bij Nathan), het duinzand, de zondagen, zijn buikgriep na het eten van te veel drop
van zijn ‘melkgeld’, de verhouding van Pa Sid tot peetoom/socialist oom Nathan,
de motor van Pa Sid, het afwassen met zijn zusjes, de liedjes die ze zingen (‘Als
Nathan mocht afwassen, poetste hij extra traag. Dan konden zij langer zingen en
ruimden zijn zusters alvast op’), Bello (de stoomtram) en de dood van Pa Sid (‘Pa
Sid is dood’, begint het laatste hoofdstuk).

Kadetjes
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Dramatisch is Van Dis heel sterk als hij vertelt over Nathans onverwacht faliekant
verkeerd uitpakkende verkleedpartij tijdens een bezoek van de tantes (‘Daar zal die
jongen het later nog moeilijk mee krijgen’) en over zijn verboden vriendschap met
Dikkie Buisman. Een tragisch geval. Dikkie was namelijk niet goed genoeg voor Pa
Sid. Als Nathan hem toch eens mee naar huis neemt, moet Dikkie vóór het drinken
van limonade zijn handen wassen en op een theedoek zitten. Van Dis als volwassene
denkt met pijn in zijn buik aan zijn lafhartigheid van toen: ‘Zat jij, zo onrein, op een
doek/Mijn wangen gloeiden van schaamte/Mijn vader verbood dit bezoek.’ Al deze
onderwerpen stofferen de jeugd van Nathan. Van wezenlijk belang is daarbij dat Van
Dis' geheugen sterk ontwikkeld is als het gaat om geuren, kleuren, kwaaltjes en
dingen; het fysieke, zintuiglijke én geestelijke wordt ongedwongen bij elkaar gebracht,
zoals in het hoofdstuk over brood en vlees, waarin zijn tastzin ter sprake komt. Brood
is het voedsel dat bij Nathan, nadat er zoveel is afgevallen, in de gratie is, maar
satisfactie ontleent hij er niet aan want hij krijgt altijd bruine boterhammen, terwijl
witbrood hem doet watertanden. Op zaterdagmiddag werkt Nathan bij bakker Banting:
‘Als de bakker niet keek, aaide Nathan stiekem over de strengen zachte bolletjes. De
gepoederde, heuvelachtige korstjes wonden hem op. Dat een kadetje zo lief en zacht
kon voelen.’ Op deze mededeling volgt, zoals in elk hoofdstuk wel een of twee keer,
een gedicht, geschreven door de volwassen Sid, die daarmee terugkijkt met de ogen
van nu:
Telkens als ik iemand streel
Is het net of ik weer speel
Met brood van bakker Banting.
De theedoek is nu beddelaken
En ook mijn ledikant kan kraken,
Het brood is vlees en welving.
Alleen mijn hand is nu veel grover
En likkepot door rook vergeeld.
Hart en vingers lijken dover Ik kreeg na al die jaren eelt.

De vele huiselijke details die we te weten komen veroorzaken de intimiteit van deze
herinneringen; daar horen ook de familiaire zinnen, spreekwoorden en gezegden bij
die heel vaak een eigen maaksel zijn van Ma of Pa Sid: ‘Warmte doet de gal broeien’,
‘Vloek maar tegen de bomen’, ‘Verse lucht verjaagt de jeuk’, ‘Je maag is de bank,
de wijsheid je rente’, ‘Ik zie jou voorlopig niet bij de koningin eten’. Van Dis
introduceert familie-neologismen zonder moeite: ‘kweldrank’, ‘konijnegezicht’,
‘trillip’, ‘brommerlippen’, ‘binnenhanden’.
Tot de mooiste hoofdstukken behoren die over het afstoffen op zondag (hij ligt
dan de halve tijd onder het dressoir) en over zijn lectuur van het boek ‘De zilveren
scheepjes’, met in de hoofdrol Ernst Postma, aanvankelijk wees, ten slotte de zoon
van een rijke dame. De curve op Nathans Z-schaal begint in dit hoofdstuk
angstwekkend zijn weg naar de hemel want Nathan identificeert zich hevig met Ernst.
Dat heeft te maken met zijn naam, die eigenlijk niet Sid is, maar Punt, omdat zijn
moeder niet echt met Pa Sid getrouwd is (‘later als je volwassen bent kopen we je
vaders achternaam’). Nathan krijgt er ‘halveweesfantasieën van en is bang bij deze
‘arme mengelmoesfamilie te zijn ondergeschoven’.
In een boekje van lang geen honderd pagina's heeft Van Dis Nathan een plaats in
de Nederlandse literatuur gegeven. De Oost-Indische Spiegel van Rob Nieuwenhuys
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zou ervoor moeten worden bijgewerkt met een hoofdstuk over de literatuur van de
Oost-Indische naweeën. Pa Sid gaat aan het slot dood, maar Nathan lééft.
■
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Malamud, of: hoe de zaken ervoor staan
Bernard Malamuds eigen keuze uit zijn verhalen
The Stories of Bernard Malamud Uitgever: Chatto & Windus, 350 p.,
f65,15
Nienke Begemann
Bernard Malamud wordt dit jaar zeventig, en deze verzameling korte verhalen lijkt
bedoeld als verjaarscadeau en als huldiging. De titel is misleidend en veelzeggend
tegelijk - dit zijn niet alle verhalen, maar Malamuds eigen keuze uit zijn hele werk.
Het vroegste verhaal is ‘The Magie Barrel’ uit 1952, en er staan twee nieuwe verhalen
in, die hier voor het eerst verschijnen.
Het boek is zo een dwarsdoorsnede geworden van zijn oeuvre en een afspiegeling
van Malamuds eigen oordeel over dat werk, een zelfportret in fragmenten. Dankzij
een wonderlijk onthullend en tegelijk verhullend voorwoord wordt duidelijk hoe die
fragmenten in elkaar passen. In het voorwoord vertelt hij hoe hij begon met schrijven,
over wat hij heeft willen doen, over zijn weinige contacten met andere schrijvers en
over zijn ervaringen met het onderwijs in ‘creative writing’ aan universiteiten in
Oregon en Vermont. Hij vertelt ook dat hij met een niet-joodse vrouw is getrouwd
en dat zijn vader na dat huwelijk een week rouwde alsof zijn zoon gestorven was,
maar na de geboorte van een kleinzoon zijn schoondochter en het kind toch ‘gently’
kwam begroeten. Maar Malamud ‘had thought it through’ en spreekt niet van twijfel.
Al snel realiseerde hij zich dat hij blij was een jood te zijn en dat de wereld van de
geïmmigreerde joden, zoals zijn eigen ouders, zijn eigenlijke onderwerp zou zijn. ‘I
decided to write in celebration and in expiation of the Jews. Although that was perhaps
having it both ways. But then I wanted it both ways’ - uit liefde, ongetwijfeld.
Malamuds korte verhalen zijn vaak aanvullingen op zijn romans, en vice versa.
De verhalen gaan over een beperkt aantal onderwerpen - inderdaad meestal over de
wereld van zijn ouders en over die van hun kinderen, en over de spanningen tussen
die generaties. Maar ze gaan ook over kunstenaars en vooral over ‘kunsthistorici’,
een prachtige vondst waarmee hij problemen kan attaqueren die ver boven de concrete
bezigheden van dat vak uitgaan. Zijn oudere joden zijn winkeliers, rabbi's, of
huwelijksmakelaars, hulpeloos overgeleverd aan hun nieuwe vaderland, alleen
optornend tegen het lot, tegen de armoede, de vijandigheid en het verlies van hun
religieuze, culturele en emotionele identiteit. De problemen met hun kinderen, waarin
zich dat alles samenbalt, komen het duidelijkst en het pijnlijkst aan bod in ‘The Magic
Barrel’ en in het nieuwe verhaal ‘God's Wrath’, waarin een oudere orthodoxe vader
moet toezien hoe zijn dochter prostituée wordt. De waarden van de oude wereld
worden door de in hun jeugd door armoede en isolatie getormenteerde kinderen met
voeten getreden. In deze verhalen gaat het evenzeer over emotionele verwondingen
als over de gevolgen van fysieke armoede: vooral de gebreken en verschrikkingen
van het patriarchaat worden een bron van onheil en verdriet. Het knappe is dat
Malamud, juist door zijn aandacht voor het typerende en het bijzondere van de wereld
van die oudere joden, er volkomen in slaagt die wereld van het exotische te ontdoen,
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zodat ze een emblematische functie krijgt en de emoties van medelijden en vrees
hun oude functies kunnen vervullen.

Bernard Malamud, tekening Levine

Hetzelfde geldt voor de verhalen waarin kunstenaars en kunsthistorici een rol
spelen - mensen met gebreken, die een Ahnung hebben van de grootheid van de
traditie waarin ze werken of waarover ze denken, en geconfronteerd worden met de
pijn van het letterlijk niet opgewassen zijn tegen de opgaven die de traditie stelt thema's die ook in Pictures of Fidelman en Dubin's Lives ter sprake komen. In alle
verhalen is de invloed van Freud groot maar niet hinderlijk - Malamud is een meester
in het uitbeelden van emotionele kwetsuren waardoor mensen niet alleen zelf lijden
maar ook vreselijk te kort schieten tegenover anderen.
Alle verhalen, ook de half-magische en fantastische, zijn geschreven met een
economie van middelen die alleen tot stand kan komen door een proces van
onverbiddelijk wegslijpen van overbodigheden, zodat ieder woord dat overblijft een
absoluut minimum is met een maximum aan zeggingskracht. Maar ze lijden nooit
aan te grote compactheid: de structuur is altijd doorzichtig en de ontknoping wijst
steeds terug naar gegevens die in de meest alledaagse, kleine woorden zijn verstopt.
Een kort verhaal van Malamud heeft de zwaarte van een roman, en is ondanks zijn
delicatesse en verfijning altijd een solide blok ervaring en denkwerk. Humor en
bizarrerie ontbreken niet - ‘auch Leiden macht lachen,’ zoals Malamud zelf zegt. De
verhalen eindigen vaak met een beeld dat de mysterieuze, schokkende kracht heeft
van grote dromen. Zo eindigt ‘God's Wrath’ met het beeld van de oude koster die
aan de overkant van de straat telt hoeveel klanten zijn hoererende dochter oppikt.
‘The sexton follows her and waits on the other side of the street by a bare-branched
tree. She knows he is there. He waits. He counts the number of her performances.
He punishes by his presence. He calls down God's wrath on the prostitute and her
blind father.’

Bevroren eindes
Het is merkwaardig om in de New York Review of Books van 19 januari te lezen hoe
John Leonard in een bespreking van dit boek Malamud aanvalt op zijn negativisme,
zijn geïrriteerdheid en depressiviteit. ‘He has rearranged the stories as though to
make us feel as bad as he does... God stopped talking to Calvin Cohn [in God's
Grace, Malamuds laatste roman] Maybe, too, God has stopped talking to Bernard
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Malamud, or vice versa.’ Ik lees in Malamuds keuze van zijn korte verhalen iets
anders. Hij maakt in mijn ogen deel uit van een oude richting in de kunst, een richting
die zich altijd heeft beziggehouden met het zo duidelijk en expressief mogelijk
uitbeelden van de menselijke emoties, zoals bij voorbeeld Rogier van der Weyden
in zijn kruisafname in het Uffizi museum in Florence, die zo
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wonderlijk afsteekt tegen Botticelli's fraaie intellectualisme in dezelfde zaal. Die
preoccupatie met het menselijk lijden, die natuurlijk overal in alle vormen van
westerse kunst voorkomt, is niet een teken van depressie maar een drang om te
communiceren, zodat de eenzaamheid van het individu wordt verlicht, die van de
kunstenaar evenzeer als die van de toeschouwer of lezer. Bij Malamud krijg ik soms
zelfs het gevoel dat hij schrijft alsof hij aan een Godheid wil vertellen hoe de zaken
er hier voorstaan. Alleen doet hij dat niet op een christelijke manier, vol zondebesef
en nederigheid. Bij hem blijft de schepper verantwoordelijk voor zijn schepping, en
moet hij geïnformeerd worden over hoe de zaken reilen en zeilen onder zijn
ondoorgrondelijk bestuur. Misschien wordt dat effect vooral bereikt door de tragische
afronding van de meeste van zijn verhalen: de bevroren eindes zijn vaststellingen
over hoe het is, hoe het gaat op deze wereld. Zelfs als God niet goed Engels kan
lezen, kan hij die beelden toch moeilijk misverstaan - een vader die weent over zijn
kind of dat kind vervloekt, een zoon die zijn vader vervloekt, een winkelier die uit
zijn raam ziet hoe de supermarkt aan de overkant al zijn klanten trekt, terwijl zijn
vrouw het zelfs heeft opgegeven om op hem te schelden, een oude man die zijn laaste
opwelling van verlangen naar een jonge vrouw om zijn voeten ziet neerdalen in een
sneeuwstorm van papiersnippers, en door een aan kanker stervende portier omhoog
wordt geholpen in de lift. Verlossing van mislukking, van pijn en van de dood is niet
voor dit leven weggelegd, maar er valt wel over te praten. ‘Working alone to create
stories, despite serious inconveniences, is not a bad way to live our human loneliness,’
schrijft Malamud in zijn voorwoord.
Maar, als om zijn critici tevreden te stellen, eindigt het boek met een vrolijk verhaal
‘The Talking Horse’. Het gaat over een pratend paard, Abramowitz, dat met zijn
joodse eigenaar optreedt met een vraag en antwoordnummer in een circus. Het paard
weet niet of hij een paard is met een man er in, of een man met een paardenlijf, en
het wordt door Goldberg, de eigenaar, gestraft als het te veel eigen ideeën krijgt voor
hun nummer (Goldberg's Varieties) en te veel eigen grappen bedenkt. Ten slotte
vliegen ze elkaar naar de keel, en Goldberg slaat zo hard op ‘de oude wond’ in de
nek van het paard, dat er een mensenhoofd uit te voorschijn komt. In een titaanse
worsteling trekt de mens in het paard zich aan Goldberg op uit het paardenlijf, totdat
hij een centaur is geworden. Goldberg is dan op mysterieuze wijze verdwenen en de
centaur galoppeert weg - ‘Departing the circus grounds, he cantered across a grassy
field into a dark wood, a free centaur’.
Dat is een mooi slot van een prachtige fabel, een passend einde aan een confessie
over zijn schrijverschap, die lichtvoetig is uitgewerkt tot een komisch en ontroerend
verhaal, en ook een passend laatste beeld van dit boek. In zijn voorwoord duidt
Malamud op eenzelfde soort verlossing als waar het in dit verhaal om gaat: ‘Some
are born whole, others must seek this blessed state in a struggle to achieve order.
That is no loss to speak of; ultimately such seeking becomes the subject matter of
fiction.’ In dit licht krijgen de waarheidsgetrouwheid van Malamuds ficties en de
ordelijkheid van zijn plots een verdergaande betekenis dan valt af te doen met
verwijten over de ‘claustrale’ aard van zijn verhalen of de treurigheid van zijn visie.
■
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Aan de rand van de ondergang
De sluipwegen van de chaos bij Anne Duden
Overtocht door Anne Duden Vertaling: Tinke Davids Uitgever: Agathon,
149 p., f24,75
Gerda Meijerink
Anne Duden, de schrijfster van de verhalenbundel Overtocht (oorspronkelijke titel:
Übergang), zou zeer waarschijnlijk nooit de bewierookte auteur geworden zijn die
zij nu is, als haar in haar persoonlijke leven niet iets onstellends was overkomen. Op
veertigjarige leeftijd werd bij een overval door Amerikaanse GI's in een Berlijnse
bar haar onderkaak verbrijzeld. Een reeks van operaties en vernuftige protheses waren
nodig om haar gezicht weer in zijn fatsoen te brengen, de innerlijke kwetsures leenden
zich echter niet voor een chirurgische aanpak, dáár moest Anne Duden zelf een
oplossing voor zien te vinden.
Overtocht is een poging om in het reine te komen met de catastrofe en het is
tegelijkertijd veel meer dan dat. De acht verhalen in de bundel reiken verder dan wat
bekentenisliteratuur gewoonlijk tot stand brengt. Ze boren door de oppervlakte van
de begrippen angst, geweld, pijn, schrik heen en laten er de binnenkant van zien,
laten de schrikbeelden zien waaruit de afgestompte begrippen bestaan. Om dat te
kunnen doen houdt de schrijfster haar woorden en zinnen aan een korte teugel,
hanteert ze de taal even onverbiddelijk als de schrikbeelden het slachtoffer beheersen.
‘Ik ben voortdurend op de vlucht voor andere mensen. Die willen maar één ding:
me uitbuiten of me om het leven brengen. (...) Ze weten natuurlijk ook niet dat ik een
verborgen ruimte in me heb, waarin niets kan doordringen, zelfs niet wanneer poriën
en andere lichaamsopeningen alles al hebben doorgelaten. Het is een soort crypte,
soms drijvend, soms zwevend, een onderlevingskamer.’
Zó begint het boek met een korte tekst die aan acht verhalen, die als een soort
drieluik zijn gegroepeerd, voorafgaat. In het middendeel, dat de bundel zijn naam
verleent, wordt de overval in de bar en het verblijf in een ziekenhuis beschreven, de
ervaring van de patiënte met een reeks van operaties, met de professionele
vriendelijkheid en afstandelijkheid van artsen en verplegend personeel, met de paniek
op het moment dat de gereconstrueerde onderkaak met staaldraad aan de bovenkaak
hermetisch vastgeklonken wordt om een absolute rusttoestand te garanderen, met de
monddode toestand waarin niet alleen niets meer naar buiten maar ook niets meer
naar binnen kan doordringen met uitzondering van muziek die als balsem werkt.
Deze claustrofobe ervaring maakt de weg vrij voor tot dan toe ‘vergeten’
herinneringen, beelden van oorlog, doden, een vlucht, van geperverteerde
geluksvoorstellingen zoals naoorlogse romantische films die opdringen en waar het
kind geen verweer tegen had.

Happen en doorslikken
Dat proces van opnemen en onbegrepen opslaan van wat er om het kind en later de
jonge vrouw heen gebeurt, wordt vergeleken met het opnemen door de mond van
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voedsel, met happen en doorslikken: Het omgekeerde lukte niet. Uiten kon de mond
niets. Wat eenmaal daarbinnen terechtgekomen was, groeide uit tot de grammatica
van een moeizame, onbewust blijvende taal, een taal in droomtoestand, voorbij de
drempel van betekenis en vormen. Zonder ogen en donker.’ Nu de lijfelijke mond is
dichtgesnoerd begint die onverteerde taal zich te roeren, komen er gevoelens bloot
te liggen en worden gebeurtenissen in het verleden tot ervaringen omgevormd. In
het holst van haar eenzaamheid weet de patiënte dat haar dit een kans biedt: ‘Toch
mocht ik van geluk spreken dat nu eindelijk ook mijn anatomie was aangetast, dat
mijn lichaam kon gaan inhalen wat tot nog toe uitsluitend aan mijn brein was
voorbehouden, namelijk de grenzeloze chaos van de wereld via al zijn sluipwegen
volgen, overal waar hij optrad, hem dus ook in mezelf te laten uitbreken en laten
woeden. In wezen was ik opgelucht.’
Overtocht begint met het verhaal ‘Buitenhuis’ waarin de vrouwelijke ik op
ironiserende wijze vertelt over een afgelegen huis waar zij enige weken alleen zal
wonen tijdens de afwezigheid van de eigenaren, een wetenschappelijk echtpaar.
Luchtig en afstandelijk vertelt zij een aantal eigenaardigheden van de inrichting en
meubilering, die een beeld geven van het op empirie verzotte vorserspaar. Het lijkt
alsof zij de situatie volkomen meester is, er is niets aan de hand. Dat verandert als
zij op de avond van de tweede dag de donkere buitenwereld ontdekt en zich bedreigd
gaat voelen. Met lakens voor de ramen probeert zij de buitenwereld meester te worden
maar raakt gaandeweg steeds meer in de ban van de in haar levende angsten. Haar
waarnemingen hebben geen betrekking meer op een objectiveerbare werkelijkheid
waarin licht en donker, boven en onder, seconden en minuten de orde bepalen. Er is
geen orde meer, de chaos is uitgebroken.

Anne Duden

De ironische vertelstijl aan het begin van het verhaal heeft plaats gemaakt voor
franjeloze zinnen die met een geladen nuchterheid de chaos in kaart brengen. In het
volgende verhaal ‘Hart en mond’ wordt niets meer verteld, niets ontwikkelt zich, de
stilstand is ingetreden. Een ‘ik’ beschrijft een toestand, het eigen lichaam in
verregaande staat van ontbinding, het hart is een ding geworden dat aan een boom
hangt, in dat hart raast de verbittering rond maar de mond die die verbittering uit
haar kluis zou kunnen bevrijden is er niet meer. Wat gebleven is zijn de ogen: ‘voor
de controle, voor het verdere functioneren, misschien zelfs uit liefde voor mezelf’.
Met die ogen neemt de ik de kliniek waar waarin zij met de verbrijzelde onderkaak
is beland én zich zelf: ‘Ik, dat was die klomp in een rolstoel. Aan elkaar geplakt en
bijeengehouden door verband en dunne lappen stof.’ Hoe deze toestand is ontstaan,
wordt pas in het hierboven al genoemde middelste deel van de bundel verteld,
daarvóór last Anne Duden eerst nog een ander verhaal in: Chemische reactie dat de
situatie van voor de catastrofe beschrijft, ogenschijnlijk normale gebeurtenissen als
opstaan, werken, een busrit, een ontmoeting. Maar achter dat normale alledaagse ligt
het geweld steeds op de loer, kan een bushalte een bedreigde atol worden, ligt de
dood in de vorm van een overreden kat op straat, ontpopt zich een partner als een
verkrachter. En evengoed kan de normale gang van zaken zich weer voor het uitzicht
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op de bedreiging schuiven en in de vorm van een kan koffie en een schotel gebak de
schijnbare rust herstellen.

Vloeibaar gif
Met Anne Dudens proza moet je je langdurig bezighouden om de kracht ervan te
ondergaan, ze maakt het niemand makkelijk, ze speldt niemand iets op de mouw. Ze
neemt haar toevlucht tot het fantastische en zoekt de grenzen van de waan en de
waanzin af om iets bloot te leggen van de onbeteugelde krachten die ons gaan
beheersen op het moment dat het bestel, waarmee wij de chaos denken meester te
kunnen blijven, uiteenvalt. Ze beschrijft in het verhaal ‘Opdracht: de liefde’ de liefde
als een soort tweede, maar dan lichamelijk, ik, als een vreemd lichaam dat zich aan
je vastklit, dat je moeizaam op je schouders meetorst als een boze dansende gnoom,
als een vloeibaar gif dat je bedreigt: ‘Mijn liefde. Ze slurpte me in een oogwenk
helemaal op. Moorddadig was niet het goede woord. Het was puur kannibalisme.
Het aantrekkelijkst vond ze kennelijk mijn brein.’ De liefde van de partner verschijnt
ook in de vorm van een fantoom, van een met een zwaard gewapende tegenstander.
De vereniging van deze twee als Fremdkörper ervaren krachten wordt dan ook in
termen van een oorlog beschreven. Als de strijd is uitgewoed heerst er rust, een
voorlopige: ‘Wij lagen begraven onder zo'n zeldzame harmonie, die intreedt wanneer
geen van beiden meer kan winnen.’ In de laatste twee verhalen van de bundel: On
holiday en De
Vervolg op pagina 54
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Een imperium van boeken
Gigant onder de uitgevers: Oxford University Press
Boudewijn Büch
Uitgevers
De vraag wanneer het eerste boek van de Oxford University Press (OUP) verscheen,
is geen kinderachtig probleem. Harry Carter vat het reeds op bladzijde 1 van zijn
monumentale A history of the Oxford University Press (1975; 640 bladzijden over
haar geschiedenis tot 1780) bij de horens. Carter stelt het begin van OUP op 1690.
Maar de historicus heeft ook nog een eerdere, valse start gesignaleerd: 1669. Verder
citeert hij A.W. Pollard The Oxford University Press 1468-1921 waar uit de titel
reeds blijkt dat Pollard haar geschiedenis vervroegt tot de middeleeuwen. Carter
heeft tegen deze datering geen wetenschappelijke bezwaren. Hij kan er best in
meegaan dat de OUP in de ‘prehistory’ werd opgericht. Maar op grond van contracten
tussen een drukker en de universiteit houdt hij toch het jaar 1690 aan.
In 1978 werd Carters theorie, al was het alleen maar omdat een half millennium
vieren zo leuk is, verlaten. Nicolas Barker publiceerde zijn The Oxford University
Press and the spread of learning, an illustrated history 1478-1978 en Peter Sutcliffe
zijn The Oxford University Press, an informal history. Het jaartal ‘1478’ was
overigens al in 1966 vastgesteld door Derek Hudson in zijn pamflet Oxford publishing
since 1478.
Genoeg boektitels zou men denken. Waarom dan toch geopend met een rijkdom
historische werken over de OUP? In de eerste plaats omdat deze uitgeverij wellicht
de best beschreven en gedocumenteerde ter wereld is. De hierboven genoemde boeken
zijn immers maar een keuze. In de tweede plaats omdat eruit blijkt dat de OUP (die
toen uiteraard deze naam nog niet droeg) een geschiedenis heeft die zo goed als de
gehele geschiedenis van het gedrukte boek bestrijkt. Nemen wij aan dat het eerste
drukwerk van de pers kwam in 1454; dat het eerste gedrukte boek in Engeland - door
William Caxton in Westminster vervaardigd - in 1477 verscheen, dan slaat Oxford
geen slecht figuur. Een jaar na Caxton drukte een onbekende - misschien was het de
Keulenaar Theodoric Rood - in Oxford Rufinus' Exposicio Sancti Ieronimi in
Simbolum apostolorum. Ondertussen bestond de Oxfordse universiteit al een paar
honderd jaar. Men houdt haar oprichtingsjaar op ergens in de twaalfde eeuw, 1219
of 1248. Hoe een universiteit kon functioneren zonder gedrukte werken, is een raadsel
dat mij buitengewoon boeit maar op deze plaats onbeschreven moet blijven. Veel
studenten zullen niet hebben kunnen beschikken over de eerste Oxford-druk. Op dit
ogenblik is het een niet te verwerven schat. Een reproduktie van zijn laatste bladzijde
treft men aan op bladzijde 5 van Carters standaardwerk.
Opvallend is de, zeker voor 1478, heldere typografie. 506 jaar later kan men nog
steeds de typografische helderheid van OUP prijzen. De eerste Oxfordse pers
produceerde tot 1485. Een tweede pers was werkzaam van 1517 tot 1518. Pas in
1584 werd er weer gedrukt in Oxford. Dan volgen er tot 1690 allerlei betrekkingen
van de universiteit met drukkers en persen. Daaromtrent is een betrekkelijk volledige
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documentatie voorhanden, vooral orderboeken. In 1690 kreeg de universiteit een
eigen pers in bezit; aldus gesimplificeerd de vroege historie van de OUP.

Ely House, Dover Street. Het hoofdkantoor van Oxford University Press

Vroeg in de achttiende eeuw verkreeg de pers als geschenk het copyright van Lord
Clarendons History of the Great Rebellion. Het eerste deel hiervan verscheen in
1702, het tweede in 1704. De opbrengst was zo groot dat de OUP een gebouw kon
laten neerzetten dat tot 1830 ruimte zou bieden aan de drukkerij-uitgeverij. Het werd
vervangen door een bouwwerk in Walton Street dat nog steeds het zenuwcentrum
van drukkunst van de OUP is. In dit Clarendon Building draaien, inmiddels
hypermoderne, druk- en zetmachines. Hier is dus de pers gevestigd die het beroemde
imprint ‘Oxford at the Clarendon Press’ tot op de dag van heden waarmaakt. Zestig
procent van de boeken wordt hier gemaakt. De rest van de boeken wordt elders in
Engeland gedrukt en deze worden de ‘London books’ genoemd ofschoon zij ‘Oxford’
op de titelpagina hebben maar géén ‘At the Clarendon Press’.
Jan Morris schrijft in zijn nieuwe editie van Oxford (een ‘London book’, plaats:
Oxford - New York. Toronto, Melbourne et cetera - gedrukt door Butler & Tanner
Ltd., Frome, Somerset, 1978): ‘De kantoren van de OUP zijn gevestigd boven de
drukkerij in Walton Street. Deze reusachtige organisatie wordt direct bestuurd door
de Universiteit. Haar “Delegates” zijn bestuurders van de Universiteit die deze baan
er voor niets bij doen. Haar secretaris is steeds een voortreffelijke geleerde, de huidige
bij voorbeeld econoom.’
Hoe reusachtig de organisatie is, blijkt uit het organisatie-schema dat staat afgedrukt
tegenover bladzijde 21 in Hudsons pamflet. Er zijn vijf hoofdafdelingen:
The Controller, de Oxford Paper Company, Oxford.
The Printer, Oxford.
The Secretary, Clarendon Press, Oxford.
The Publisher, Londen.
The President, OUP Inc., New York.
Deze vijf branches vallen direct onder een ‘General Office’ waarin de ‘Delegates’
vergaderen onder leiding van ‘The Secretary to the Delegates’. Waarmee duidelijk
is geworden dat de OUP nog een échte universitaire uitgeverij is, in tegenstelling tot
veel, bij voorbeeld, Amerikaanse en Nederlandse. De Amsterdamse Universiteits
Pers is een naam die uitgeverij Muusses, Purmerend voor bepaalde, geleerde titels
mag voeren. Daarbuiten is de OUP nog een échte pers; zoals gezegd maakt en drukt
zij zestig procent van haar boeken zelf.
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De vijf branches hebben op hun beurt weer allerlei vertakkingen: verkoopkantoren
over de gehele wereld, het Londens ‘Music Department’, enorme pakhuizen in
Engeland en Amerika en niet in de laatste plaats The Ely House. In dit hoofdkantoor
van de OUP, Dover Street 37, Londen (het hoofdkwartier van de uitgeverij is
inderdaad gevestigd in Londen!) bevindt zich een schitterende bibliotheek die alles
bevat wat er op dit moment van de OUP in druk is. Het is niet gemakkelijk om deze
boekerij binnen te komen, maar met een grote dosis beleefdheid en een frequent
gebruik van please, please wil het nog wei eens lukken
In Ely House krijgt men niet eens alles te zien. De vroege en reeds lang uitverkochte
drukken worden grotendeels bewaard in Oxford. In de befaamde Bodleian Library
te Oxford wordt bijna alles bewaard wat Carter noemt in het eerste deel van zijn
monografie. De pre- en vroege geschiedenis van de OUP-uitgaven is in vele tientallen
delen gecatalogiseerd. Alleen de bijbeldrukken al nemen vele, dikke boekbanden in
beslag. De drukken, voor zover teruggevonden, van 1690 tot 1780 heeft Carter op
keurige wijze gecatalogiseerd in zijn A History... I, p. 414-612. Watertandend leest
men deze bibliografie die bol staat van incunabels, unica en meer rari-
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De reeksen, uitgegeven door Oxford University Press
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tatis. Voor een boekenvriend soms een hel: niets hieruit is redelijkerwijs te koop.
De koper kan wél terecht in de General Catalogue, 1983. Sedert een aantal jaren
is deze catalogus niet meer gebonden. Vroeger was hij grijs gebonden en kreeg ik
de oude van een boekhandelaar nadat de nieuwe verschenen was. Hij is een prachtig
voorbeeld van naslagwerktypografie hoewel de ongebonden catalogi er met hun
computerzetsel heel wat lelijker uitzien dan de vroegere gebonden exemplaren. De
catalogus wordt gedrukt ‘At The University Press’. Dat is een laatste, drukkundige
complicatie die ik nog behandelen wil. De afgelopen decennia is het meer en meer
de gewoonte geworden de Oxfordse uitgeefactiviteit onder de naam ‘Clarendon’ te
doen plaatsvinden. De eigenlijke pers, de Clarendon dus, is men meer en meer ‘The
University Press’ gaan noemen.

Boekwonder
De catalogus, ondanks de nieuwe zetmethode nog steeds een boekwonder, werd
vooral in de jaren vijftig zeer geprezen in de typografische literatuur. Zijn optimale
bruikbaarheid en heldere opmaak, oogstte allerwegen lof. Typografen hebben echter
minder oog voor de inhoud van een boek. Zij tellen niet het aantal leverbare titels
van de OUP. Ik ben niet in staat het aantal precies te noemen maar het moeten er
tienduizenden zijn, misschien wel honderdduizend. Op alle mogelijke gebieden is
de OUP actief. Haar catalogus, ingedeeld in een aangepast
Deweybibliotheekcatalogiseringssysteem, kent geen terreinen van wetenschap die
zij niet omvat. Voorts werkt de OUP samen met The Cambridge University Press,
samen gaven zij The New English Bible uit. Verder vertegenwoordigt zij of werkt
samen met University of Auckland Press, Kraus Reprint Co., Yale University Press
enzovoorts.
Als ik mij bepaal tot de belletrie valt op dat er de laatste jaren een verschuiving is
naar Engelse literatuur die uiteraard toch altijd al de hoofdmoot van het literaire
fonds was. Kende de catalogus uit 1970 nog elf Goethe-titels (waaronder A. von
Gronicka The Russian image of Goethe, 1968), in 1983 beperkt de OUP zich tot één
leverbaar titeltje Goethe Selected Poems (1975). Wat er echter aan Engelse
standaarduitgaven wordt gedaan, is bijna onvoorstelbaar. Eén verschil met nog maar
een paar jaar geleden: de oplagen zijn veel kleiner geworden. Zo is, om een voorbeeld
te noemen, The Complete Works of Thomas Chatterton (twee delen 1971, een
meesterwerk van editing) in 1984 al niet meer te krijgen. Dat edities een eeuw op de
fondslijst blijven staan, komt steeds minder voor.
Het is vooral de durf die de OUP tot zo'n heerlijk uitgevershuis maakt. In 1937
begon men met de uitgave van de Correspondence van Horace Walpole; in 1980
verscheen het tweeënveertigste deel. Alle delen zijn nog leverbaar. En zo zijn er de
Collected Letters van Coleridge, The Oxford Illustrated Jane Austen, The Clarendon
Dickens, en men denkt dan misschien dat Dickens op is? Integendeel, er is nog The
Oxford Illustrated Dickens (21 delen), allerlei losse edities van Dickens en studies
over de romancier en ten slotte The Pilgrim Edition of the Letters of Charles Dickens
(vijf delen verschenen, gevorderd tot 1849). OUP lijkt in veel opzichten sterk op
Gallimard, hoewel de eerste uitgeverij internationaler georiënteerd is en wat betreft
fondsvorming en titelvoorraad verre boven Gallimard uitsteekt.
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Heeft Gallimard enkele aanzienlijke projecten lopen, waaronder de Pléiade-reeks,
OUP lijkt bijkans bedolven te worden onder reeksen, teksteditorische projecten van
zeer lange adem en zelfs journals (in dezen is er een overeenkomst met de
Nederlandse uitgeverij Brill). Drieënveertig tijdschriften heeft de OUP onder haar
beheer. En niks geen modieuze nieuwerwetserigheid! Enkele voorbeelden:
Brain, a journal of neurology (sedert 1878)
The Library (1889)
Notes and Queries (1849)
African Affairs (1901)

Woordenboek
En dan is er natuurlijk The Oxford English Dictionary. Over zijn geschiedenis heeft
K.M. Elisabeth Murray, de kleindochter van de eerste samensteller, de lezer voldoende
voorgelicht in haar Caught in the web of words (Oxford 1979, gedrukt bij Hazell
Watson & Viney Ltd, Aylesbury, Bucks). Dit woordenboek werd als eenmansproject
begonnen door John Murray. Op 1 maart 1879 tekende hij het contract met de OUP.
Murray zal al spoedig in dat hij in zijn eentje geen kans van slagen had. Hij huurde
her en der hulpjes in. De eerste editie begon te verschijnen in 1884. Murray overleed
in 1915. Deel ‘Z’ verscheen in 1928.
Hudson schrijft: ‘No dictionary of a living language can be final, more especially
when it is as flexible and hospitable as English’. Daarom verscheen er reeds in 1933
een gecorrigeerde heruitgave in dertien delen. Gevolgd tussen 1972 en door vier
supplementdelen, waarvan er tot nu toe drie verschenen zijn. De eerde genoemde
dertien delen zijn ook verkrijgbaar in twee delen die gedrukt werden in onleesbaar
kleine lettertjes. Deze twee delen zijn gevat in een foedraal waarin zich ook een laatje
bevindt dat een loep bevat. Deze ‘Compact Edition’ kan men gerust een zonderling
uitgevers-unicum noemen. Uit de grote editie werd weer de Shorter Oxford getrokken
(twee delen, 2714 bladzijden) waarvan in 1973 de gereviseerde herdruk verscheen.
Deze laatste editie is verkrijgbaar in een gewone editie, een editie met duim-index,
een editie in kalfsleer et cetera. Voor de woordenboek-freak: de gewoon leesbare
editie met de verschenen supplementdelen telt 20.824 bladzijden en kost 570 pond.
Tot slot: OUP kent een aantal series die een zekere populariteit hebben in de
Nederlandse boekhandel. Het zijn de goedkope boeken met klassieken. OEMT
(Oxford English Memoirs and Travels), OEN (Oxford English Novels, OET (Oxford
English Texts), OP (Oxford Paperbacks, OSA (Oxford Standard Authors) en OWC
(Oxford World Classics). Recent zijn deze boeken in nieuwe goedkope jasjes
gestoken. Daar kleven echter enige nadelen aan. Als voorbeeld de OSA-editie van
Blake, een prachtig gedrukt en gebonden deel. De fotografische OP-editie hiervan
is weliswaar de helft goedkoper maar de kwaliteit van de bladspiegel en de
geschaduwde letter zijn niet best. Het goedkope gebonden boek lijkt ook bij de OUP
zijn langste tijd gehad te hebben. Een reeks als de New Oxford English Text (bij
voorbeeld: een gebonden Pope-bloemlezing, 247 bladzijden uit 1969 voor f 6,95) is
verleden tijd. De cloth bound- of ledervriend kan echter nog altijd bij de OUP terecht:
William Blake's Writings, twee delen, £75. Misschien is dat wel de charme van de
OUP: dat je er van scholier tot hoogleraar te rade kunt gaan. Voor iedere beurs is er
een editie en zelfs voor de goedkoopste editie hoeft men zich niet te schamen. Zo
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loopt het aantal Oxfordse Shakespeare-edities in het tiental; van alles in één band tot
de New Clarendon Shakespeare in vele delen.
En dan heb ik nog geen aandacht geschonken aan de Oxford Reprints, een reeks
met keurige reprints van uitverkochte OUP-boeken en het ‘Oxford Bibles and Prayer
Book’-fonds. De catalogus van deze laatste afdeling beslaat bijna honderd bladzijden
(editie 1980). Voorts heb ik geen woord geschreven over wat de lezer nog te wachten
staat: onbeschrijfelijk veel. Ik zou wel eens alle verschenen titels van de OUP bij
elkaar willen zien. Ik ben bang dat ze niet eens in de RAI zullen passen. Oxford
University Press is het enige waardoor Groot-Brittannië nog een Empire is. Een
keizerrijk van boeken. ■
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Maarten en de diepgang
Liefdesverdwazing en Kierkegaard in ‘De ortolaan’
De ortolaan door Maarten 't Hart Uitgever: CPNB, boekenweekgeschenk
bij aankoop van f 19,50 aan boeken
Carel Peeters
Er zijn woorden die men in literaire kritieken niet bezigt. Ze behoren tot de
familiesfeer, men gebruikt ze tijdens de conversatie bij de afwas of in het algemeen
terloops om geen boom op te hoeven zetten over een onderwerp dat niet zo belangrijk
is. Maar soms vertolken zulke woorden adequaat hoe je over iets denkt. Mij overkomt
het nog wel eens dat ik ‘kletskoek’ denk bij het lezen van Maarten 't Hart. Het stuk
over zijn bezoek aan Engeland om de vertaling van De aansprekers op te luisteren
bevat nog meer kletskoek dan Paul Beers in Vrij Nederland van 9 maart kon
behandelen.
Het stuk heette militant ‘Het leven heeft geen diepgang’ en geeft de woorden van
Reve, 't Hart en een aantal studenten weer over dit onderwerp. Reve had gezegd dat
't Hart wel aardige dialogen kon schrijven, maar hij had geen diepgang. De studenten
vragen 't Hart of dat dan zo nodig is, diepgang. Natuurlijk niet, zegt Maarten, het
zou inderdaad veel beter zijn niet naar iets dieps te zoeken, niet in het leven, niet in
de literatuur, het leven heeft immers geen diepgang, het leven is een potje pieren.
Diepgang. Ik dacht dat een van de aardigste uitspraken van Nietzsche was dat men
heel diep moet graven om oppervlakkig te kunnen zijn. Het is een uitspraak die mij
nogal lief is, ik verkeerde zelfs in de veronderstelling dat Renate Rubinstein er ook
zo over dacht en dat wij althans wat dit betreft het kunststukje volvoerden van het
schaatsen op één schaats. Maarten 't Hart zit met zijn opmerkingen over diepgang
weer eens wat jennerig voor zich uit te zwammen, er niet aan denkend dat één
minimale second thought in Londen of Liverpool hem zou doen inzien dat hij zijn
eigen werk aan het ontkrachten is. En Tamar haalt er geen wenkbrauw bij op blijkens
haar verdediging van 't Harts overzeese gepiep. Al zijn het geen van beide dichters,
het zijn wel ‘trumpets which sing to battle and feel not what they inspire’.
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Wat is het geval? Dat Maarten 't Hart enige diepgang heeft aangebracht in het
boekenweekgeschenk De ortolaan, maakt er geen niemendalletje van. Opmerkelijk
is, afgezien van de verbazingwekkende clichés in de eerste zinnen, dat in De ortolaan
weer heel wat afgereisd wordt; Maarten 't Hart dreigt zelfs de meest bereisde Roel
van Nederland te worden, ondanks het feit dat hij herhaaldelijk heeft verklaard een
grote hekel te hebben aan reizen. Zulke tegenstrijdigheden vertederen mij, maar mijn
behoefte om ze te signaleren wordt door die vertedering niet aangetast. Ook valt op
dat 't Hart De ortolaan een motto mee heeft gegegeven dat nogal diepzinnig is. Het
is van Kierkegaard: ‘Verwonderlijk! Socrates sprak er steeds over dat hij het van een
vrouw geleerd had. O, ik kan ook zeggen dat ik het beste van hetgeen ik bezit, aan
een meisje te danken heb. Ik heb het alleen niet ván haar geleerd, maar dóór haar.’
Ik denk hier nog steeds over na, me afvragend wat in hemelsnaam het hémelsbrede
verschil mag zijn tussen ‘ván haar’ en ‘dóór haar’.

Adorno
Niet minder diepgang bevat de aanleiding tot het schrijven van deze novelle: dat was
een opmerking van Theodor Adorno in Minima Moralia. Terwijl in de literatuur
allerlei psychologische conflicten behandeld worden, schrijft Adorno, ‘is het
eenvoudigste conflict genegeerd gebleven. Dat is het fenomeen van het bezet zijn.
Een geliefd mens weigert toenadering, niet vanwege innerlijke remmingen, maar
omdat er al een relatie bestaat die een nieuwe uitsluit.’ Maarten 't Hart moet aan
geheugenverlies hebben geleden op het moment dat hij deze zin las. Kan men zich
vóórstellen dat het fenomeen van ‘bezet zijn’ altijd genegeerd is? Is het dénkbaar?
Gaat niet minder dan een kwart van alle literatuur hierover? Of moeten we de zin
van Adorno zélf wat diepgang geven en erbij denken dat hij romans bedoelt waarin
het helemaal niet tot een verhouding komt omdat de twee potentiële gelieven langs
elkaar heen leven omdat ze het niet van elkaar weten? Ook in dit geval weiger ik de
titels te noemen van de romans en verhalen waarin dat voorkomt; het zou de ruimte
van dit stuk opslokken. Diepgang heeft zo'n verzijzing naar uitgerekend Adorno wel,
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een essayist waar Maarten 't Hart weinig van wil weten omdat diens literaire
voorkeuren te ver van hem afliggen. Maar als hij ‘diepgang’ wil verlenen aan een
novelle zijn de bezwaren ineens nergens te bekennen.
De novelle beschrijft in vier hoofdstukken het contact tussen de bioloog Maarten
en de uit België afkomstige Alma, die aan het instituut waar Maarten werkt onderzoek
komt doen. Hij is aanvankelijk niet erg onder de indruk, maar dat verandert omdat
ze, nadat ze weer is vertrokken, in zijn gedachten blijft. Dat het vier hoofdstukken
zijn heeft te maken met de seizoenen: vier keer ziet hij haar de jaren na het onderzoek
aan zijn instituut terug op congressen in het buitenland, en steeds in een ander seizoen.
Meer dan couleur locale zijn deze seizoenen helaas niet, ze beïnvloeden de stemming
van Maarten niet wezenlijk. Dat zijn liefde opbloeit in de lente en definitief eindigt
in de winter zou tenminste wat erg banaal zijn als een structuur. Alma heeft voor een
eventuele verhouding verschillende negatieve kanten: ze heeft een verloofde in
België, houdt niet van Bach en verkeert muzikaal nog in het Vivaldistadium, Maarten
raakt niet steeds vertederd door haar Vlaams-Franse
Vervolg op pagina 53
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Twee schuinsmarcheerders
De correspondentie tussen De Montherlant en Peyrefitte
Henry de Montherlant Roger Peyrefitte Correspondence Presentatie en
noten: Roger Peyrefitte en Pierre Sipriot Uitgever: Robert Laffont, 321
p., f39,10
Ed Jongma
In het eerste deel van Pierre Sipriots onthullende biografie, Montherlant sans masque,
dankt Sipriot Peyrefitte voor het inzicht dat deze laatste heeft verschaft omtrent de
ware gedaante van Montherlant achter de vele verschijningsvormen. Het tweede deel
zal daarom aan Peyrefitte worden opgedragen, belooft hij, en daarna zal de
briefwisseling tussen Peyrefitte en Montherlant nog verschijnen. Deze volgorde is
inmiddels omgedraaid, zodat we nu door de ‘voortijdig’ gepubliceerde brieven weten
waaruit het genoemde inzicht bestaat, dat een van de laatste en beslissende maskers
van Montherlant wegneemt.
Sipriot zelf zal door zijn jarenlange vriendschap met Montherlant zeker op de hoogte
geweest zijn, en na zijn boek zal ook de lezer van de brieven niet al te zeer meer
opkijken, te meer niet daar bepaalde werken van M. als Les garçons en La ville dont
le prince est un enfant minstens een suggestie oproepen. Maar niettemin, een directe
confrontatie met de feiten die de briefwisseling ons bezorgt, is toch weer iets anders.
Daarom maar snel ter zake.
Als Peyrefitte Montherlant in 1938 voor het eerst ontmoet op een Parijse kermis,
is hij nog in diplomatieke dienst, en zojuist teruggekeerd van een verblijf van enige
jaren in Athene. Naar het zich laat aanzien, heeft hij nog een briljante ambtelijke
carrière voor zich. De ontmoetingsplaats is niet toevallig en zeker niet zonder
betekenis, want, leren we, de kermis is bij uitstek het jachtterrein van heren die op
zoek zijn naar avontuurtjes met jongens uit de prepuberale leeftijd. Van de kermis
naar een bioscoopzaal, en vandaar naar een vrijgezellenkamertje (in het Frans
‘garçonnière’!), is een kleine stap, zij het niet zonder risico, want de politie is
alomtegenwoordig. Dit bemerkt Montherlant al in 1938 als hij aangehouden wordt,
maar vrijuit gaat, omdat er niet veel anders te bewijzen valt dan wat geaai over een
blote jongensdij. Over deze vorm van liefde, de pederastie, heeft Montherland
trouwens hele uitgesproken ideeën, die dwars ingaan tegen de smoezelige
verborgenheid waarin zij, onder de omstandigheden, bedreven moet worden: ‘De
pederastie is niet zo belangrijk, omdat zij enkel de sensuele liefde voor kinderen en
adolescenten is tot aan de eerste baardgroei (...), dat wil zeggen de liefde voor de
vrouwelijkheid die in hen is, dat wil zeggen dat het in feite gaat om heteroseksualiteit,
op een klein verschil na.’ Het is weinig meer dan een voortzetting van de kuise liefde
van de jongensinternaten, die door hem zowel als door Peyrefitte werden bezocht.
Voor de jongens zelf zou het niet anders zijn dan wat zij onderling ook al doen, maar
dan zonder de beschermende en opvoedende begeleiding van de volwassene.
Montherlant noemt, kortom, de argumenten die ook nu nog worden gehanteerd in
de discussie over de pedofilie.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

Henry de Moutherlant

Jonge jongens
Naast de promiscuïteit van de ontmoetingen ‘sans lendemain’, hebben Montherlant
en Peyrefitte een sterke behoefte aan een duurzamere band met een jongen. Nog in
1938 leren zij twee broers kennen met hun moeder die hen hierin tegemoet komen.
De familie N. zal, financieel onderhouden door Montherlant, hem enige jaren trouw
volgen, naar Zuid-Frankrijk, op dat moment de ‘vrije zône’ binnen het door de
Duitsers bezette Frankrijk, en weer terug naar Parijs. In 1941 zal Montherlant trachten
de banden te verbreken met deze familie ‘Sprinkhaan’, zoals hij ze is gaan noemen
in verband met bepaalde overeenkomsten in vraatzuchtigheid tussen hen en de diertjes
van die naam. Niet zonder boosaardige humor merkt hij ergens op dat zijn lieve
lezeressen eens moesten weten waar het geld naar toe ging dat hij met zijn bestseller
Les jeunes filles had verdiend.

GERRIT ACHTERBERG

Naast de uiterlijke rechtvaardiging van de pederastie die Montherlant geeft, hij
spreekt van een ‘moraal binnen de immoraliteit’, zijn er toch ook de verborgen,
heimelijke aandriften die voor hem het jagen op jonge jongens aantrekkelijk maken.
Het wettelijke verbod maakt dat hij zich voelt als een stierenvechter, met alle risico's
die aan het vak verbonden zijn. Ook hier wordt hij bedwelmd door zijn zin voor
gevaarlijk leven. Zijn strategie is, als hij een aantrekkelijke ‘prooi’ bespeurd heeft,
om twee bioscoopkaartjes te kopen en dan de jongen te benaderen met het voorstel:
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‘Zeg, ik zou met mijn neefje naar de bios gaan, maar hij is niet op komen dagen, en
nu zit ik met een extra-kaartje. Heb jij misschien zin om mee te gaan?’ Een werkwijze
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die even doorzichtig is als doelmatig, naar de geschiedenis leert. Mocht het tot een
tweede afspraak komen, dan stelde Montherlant zich verdekt op, om zich eerst te
vergewissen dat de jongen alleen was, en niet werd gevolgd.

Boeventaaltje
De briefwisseling tussen Peyrefitte en Montherlant zoals die voor ons ligt, beslaat
de jaren 1938 tot en met 1941. De oorlog breekt uit, de regering-Pétain vestigt zich
in Vichy, waardoor Zuidelijk Frankrijk voorlopig onbezet blijft, en Montherlant en
Peyrefitte houden elkaar per brief nauwkeurig op de hoogte van hún wapenfeiten en
‘veroveringen’. Montherlant vanuit de Rivièra en Peyrefitte uit Aude, een landstreek
boven de oostelijke Pyreneeën, waar hij vertoeft in de ouderlijke woning. Zij doen
dit in een wonderlijk geheimschrift. Ook voor de oorlog al was er in hun brieven
nooit sprake van jongens, maar enkel van meisjes, maar nu, onder het schrikbewind
van de censuur, diende men extra voorzichtig te zijn. Een jongen van veertien kan
bij voorbeeld worden aangeduid als een ‘charmante roman van veertien hoofdstukken’,
terwijl de daad zelf vindingrijk vergeleken wordt met het ‘schilderen met olieverf’
of het maken van een ‘losse schets’, al naar gelang er sprake is van sodomie of
masturbatie. Voor sodomie wordt ook wel gebruikt het ‘heilig oliesel’. Ejaculerende
jongens zijn ‘meisjes die huilen van vreugde’, et cetera, et cetera. Kortom, het vernuft
en de fantasie van de twee faunen kent geen grenzen, en het is bepaald amusant om
hen op deze sluikwegen te volgen.
Een enkele maal komen zij toch in min of meer ernstige mate in contact met de
politie, zij het niet door hun correspondentie, want het ‘boeventaaltje’ blijkt inderdaad
waterdicht. Voor Peyrefitte leidt een affaire ertoe, dat hij in Vichy ontslag uit de
diplomatieke dienst moet nemen, omdat hij anders oneervol zou worden ontslagen.
Het einde van een loopbaan, maar het begin van een andere, want hij zet zich nu aan
het schrijven, en zal uitgroeien tot een van de meest satyrische schrijvers van na de
oorlog.
Het is duidelijk dat de pederastie het gemeenschappelijk fond is voor hun
correspondentie, zij het dat hun benadering verschilt. MonVervolg op pagina 54

Maarten en de diepgang
Vervolg van pagina 51
zinnen en woorden. In de loop van de jaren trouwt ze, gaat wonen in de Ortolaanstraat
en krijgt kinderen. Dat van die straat is toeval; het vogeltje met die naam is wel
aanleiding tot het eerste wat nadere contact in de vorm van gesprekken en
wandelingen. Het verlangen huist in Maarten, niet in Alma. 't Hart heeft wel eens
meer geschreven over zulke onbereikbare verliefdheden en hij is daar ook goed in,
op de rand van sentimentaliteit en dweperij. Hij legt het er soms dik op, je hoort hem
zuchten tussen de woorden, zijn zinnen worden een beetje jachtig: ‘Maar zelfs het
feit dat alle mannen op het congres haar aantrekkelijk vonden en mij jaloers bekeken,
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zelfs dat, hoe strelend ook voor mijn kinderachtige ego, verklaarde niet waarom ik,
de schemering waarnemend boven de oceaan, zo'n gelukzalig en schrikbarend gevoel
van levensvervulling smaakte.’ Deze liefdesverdwazing, die als thema nauwelijks
stuk kan, heeft ook in De ortolaan een niet helemaal aan Alma gebonden oorzaak.
Alma vertegenwoordigt het onbereikbare, het onvervulde, de suggestie je bestemming
op het spoor te zijn. De verliefdheid is dan ook niet wederzijds. Er is slechts sprake
van een ‘functionele omhelzing’ omdat Alma bijna van een berg valt. Verder
wandelen, eten en praten ze. Maarten is voor Alma voornamelijk ongevaarlijk
gezelschap.

Doodzonde
Dat er echt niets tussen hen gebeurt maakt De ortolaan wat vlak, er had toch iéts, al
was het maar voor even, kunnen zijn? 't Hart voldoet hier niet aan een verwachting
en misschien is dat maar goed, want daardoor krijgt de novelle enige diepgang. Deze
onbevredigende verliefdheid maakt namelijk dat Maarten erg veel aan Kierkegaard
moet denken, speciaal aan passages in zijn werk die met het zoeken naar een
bestemming, een centrale waarheid te maken hebben. Doodzonde is het dat 't Hart
Kierkegaards uitspraken steeds inleidt met zinnen als ‘mij vielen weer de woorden
van Kierkegaard in’. Citaten en zinnen introduceert hij ook in zijn andere werk op
deze manier, en het maakt altijd een erg gekunstelde indruk. Veel meer effect zou
Kierkegaard in het leven van Maarten hebben gehad als hij diens levensfilosofie had
vertolkt in zijn eigen gedachten en gedrag en dat de naam Kierkegaard helemaal niet
gevallen zou zijn. Deze Maarten had zich zelf moeten laten samenvallen met dat
waar Kierkegaard voor staat. Nu is het of hij de novelle geschreven heeft aan de hand
van Maarten 't Harts essay over hem in Het eeuwige moment.
Kierkegaard verleent door die citaten een wat storende diepgang aan De ortolaan,
echt menens wordt het in het vierde hoofdstuk, dat zich afspeelt tijdens een congres
aan de Adorno-universiteit. Daar zien Maarten en Alma elkaar na jaren weer terug.
Op dat congres spreekt ook Richard Dawkins, de schrijver van The Selfish Gene (een
boek dat ook een belangrijke functie heeft in Rudy Kousbroeks Brandende Kwestie
‘De toekomst van de moraal’). Dawkins verkondigt in zijn lezing opvattingen die
Maarten als bioloog onontkoombaar voorkomen, maar die hij als persoon niet kan
verdragen: de mensen zijn slechts een werktuig of een middel in de handen van de
genen, ‘Wij waren de blikken auto's, de genen waren de chauffeurs.’ Dit vindt hij
onverteerbaar, omdat het hem, en mensen in het algemeen, maakt tot toevallige
bijprodukten van zelfzuchtige genen, alsof hij (ze) zelf niets is (zijn). Wat ‘embêteert’
je dan zo aan Dawkins, vraagt Alma, Maarten antwoordt: ‘Je verlangt blijkbaar toch
steeds naar iets inspirerends, naar iets dat hoop geeft, dat alles betekenis verleent,
of in ieder geval minder banaal maakt, maar dit... dit maakt alles pas goed zinloos
en uitzichtloos.’ Zes jaar studie in de biologie en twaalf jaar onderzoek hebben hem
de waarheden van Dawkins gebracht en wat is hij ermee opgeschoten? Maarten is
verwant met Dokter Glas, de hoofdpersoon van de door 't Hart bewonderde roman
van Söderberg, die op zijn beurt innerlijk tegen het darwinisme protesteerde.
Maarten 't Hart kan nog zo hard beweren dat het leven ‘geen diepgang’ heeft, hij
geeft in ieder geval De ortolaan diepte door Maartens solistische verliefdheid een
extra dimensie te geven. Hij moet dus binnenkort weer terug naar Londen, Liverpool
en Hull om de studentes daar te gaan zeggen dat hij zich vergist heeft. Wie weet
ontmoet hij dan weer een Alma, zodat het Boekenweekgeschenk volgend jaar weer
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door Maarten 't Hart geschreven kan worden, het thema kan immers niet stuk en is
risicoloos.
■
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Henry de Montherlant
Vervolg van pagina 53
therlant is een exclusieve olieverfschilder, terwijl Peyrefitte een duidelijke voorkeur
heeft voor de losse schets. Maar dit is een detail. Belangrijker is, dat Montherlant de
neiging heeft de pederastie te beschouwen als een soort geheim genootschap, een
Orde van ridders, waarbinnen alle middelen geoorloofd zijn tegen de vijandige
buitenstaanders. Er bestaat voor hem, ik wees er al op, een duidelijke ‘moraal binnen
de immoraliteit’. Peyrefitte heeft een poëtischer opvatting: voor hem is de pederastie
een goddelijk ideaal, waaraan hij dichterlijke uitvoering tracht te geven. In die zin
is hij amoreler dan Montherlant. Als Montherlant eens heeft gezegd dat jongens van
veertien ‘daar toch eigenlijk niet voor geschapen zijn’, is zijn heftige repliek: ‘En
wie zegt jou, dat ze dat niet zijn? De morele wet? Welke? Die van de Chinezen of
van bepaalde Chinese secten, volgens welke de vader zelf zijn kinderen defloreert?
Jij weet even goed als ik, dat de moraal niet bestaat, dat er slechts maatschappelijke
wetten bestaan. Goed, maar daarom zijn zij niet minder onrechtvaardig en onwaardig,
want zij gaan tegen de natuur in. Ik zeg bij mezelf altijd: Geef de natuur het goede
terug zoveel als in je vermogen ligt; trotseer de onrechtvaardigheid en de
onwaarachtigheid; vernietig de gekunsteldheid en het vooroordeel; strooi in de verse
aarde het goede zaad. Wanneer je geslagen wordt heb je twee dingen die je kunnen
troosten: dat je, in jouw Orde een slachtoffer bent van onrechtvaardigheid en
onwaarachtigheid, en dat je alles hebt gedaan wat in je vermogen lag om gelukkig
te zijn’.
Naast de pederastie speelt in de briefwisseling - hoe kan het anders - de
oorlogssituatie met al haar inconveniënten een belangrijke rol. Men kan lezen hoe
Montherland betrokken blijft bij de literaire gebeurtenissen die eveneens de invloed
van de bezetting ondergaan. Hij publiceert zijn Solstice de juin, dat veel kwaad bloed
zette bij het patriottische deel der natie, werkt mee aan het opnieuw verschenen NRF,
onder hoofdredacteurschap van de collaborateur Drieu la Rochelle, schrijft aan zijn
toneelstukken, maar neemt niettemin de middag vrijaf, om te jagen in de buurt van
kermissen en bioscopen. Het zijn schrille contrasten, die ongetwijfeld de discussie
omtrent de ‘waarde’ van Montherlants schrijverschap nieuw leven kan inblazen. Met
meer dan normale belangstelling kan men daarom uitzien naar Sipriots tweede deel
van de biografie, dat nu maar snel moet verschijnen.
Bij de annotatie van de briefwisseling is vanzelfsprekend de bijdrage van Roger
Peyrefitte van onschatbare waarde. Zonder zijn zeer uitvoerige notities bij elke brief
zou de lezer ongetwijfeld even onbegrijpend tegenover de tekst hebben gestaan als
destijds de handlangers van de Duitse censuur.
■

Anne Duden
Vervolg op pagina 46
kunst van het verdrinken beschrijft Anne Duden de net niet plaats vindende ondergang.
Het paar dat in On holiday op reis is, bevindt zich in een voorwereldlijk landschap,
de grenzen tussen water en land zijn vervaagd, overal is het oprukkende water. Dat
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water is het hen scheidende element, het doet de man op de vlucht slaan en verzwelgt
de vrouw. Het zijn beelden, dromen, symbolen waarin Anne Duden het oeroude
drama van man en vrouw verwoordt en voor wie dat allemaal te zwaar vindt, voegt
ze tot slot nog een paar troostrijke regels toe: ‘Wat er toen gebeurde, herinner ik me
niet meer. Maar ze zijn vast weer veilig thuisgekomen.’ Maar die regels stammen uit
een andere werkelijkheid dan die waarin de ‘ik’ de kunst van het verdrinken
meesterlijk beheerst. Bij het ‘onderwaterleven’ dat zij leidt is haar mond gesnoerd,
door die mond immers zou het dodelijke water kunnen binnendringen. Elk
uitgesproken woord kan het einde betekenen. In deze hevige, radicale beelden heeft
Anne Duden haar toevlucht gezocht om haar verbittering en haar angsten een onderdak
te bieden. Het is haar daarmee gelukt om uit een individueel trauma een boek te
maken van een ongebruikelijk poëtisch gehalte.
■
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‘Vrouwen zijn ander land’
Het huishoudboekje van Dirkje Kuik
Huishoudboekje met rozijnen door Dirkje Kuik Uitgever: Reflex, 204 p.
f32,50
Jan Fontijn
Het is niet gemakkelijk te bepalen tot welk genre het nieuwste boek van Dirkje Kuik
behoort. Er staan allerlei soorten stukken in. Een reisbeschrijving of de registratie
van een esthetische beleving wordt soms plotseling afgewisseld met een gedicht of
een jeugdherinnering of een persoonlijke ontboezeming. Dirkje Kuik schroomt niet
om bij voorbeeld bladzijden lang een wet te becommentariëren, waar ze het niet mee
eens is.
Al uit eerder werk van haar weten we dat ze zich weinig stoort aan genre-conventies.
Haar vroegere ‘roman’ De held van het potspel bij voorbeeld was bijzonder grillig
van compositie; er werden een heleboel romangenres door elkaar heen gebruikt en
geïroniseerd. Kuik schrijft zoals ze tekent. Alles verraadt een nerveus temperament;
duidelijke contouren vermijdt ze. Ze noemt zelf in haar laatste boek de stukken
‘essays’. En daar is best iets voor te zeggen, als we maar goed bedenken dat het
essays zijn met een zeer hybridische vorm. Dat hybridische, die variatie van toon en
stijl, heeft ongetwijfeld te maken met Kuiks voorkeur voor Stendhal en vooral
Léautaud. Die auteurs komen een paar keer in haar boek ter sprake. Met beide
schrijvers heeft ze ook de natuurlijkheid van stijl gemeen en het persoonlijke geluid
met soms bitse terzijdes of woedende uitvallen.
Een van de factoren waarom de bundel essays zo bont is, is de brede belangstelling
van de schrijfster. Neem als voorbeeld haar eerste essay ‘Het kerkhof in Parma’. In
Parma ziet zij schilderijen, zoekt ze naar sporen van Napoleons veldtocht en bezoekt
ze het graf van Paganini. En dat brengt haar ten slotte in Venetië, waar Casanova
centraal staat. Ze wil niets weten van de negentiende-eeuwse beeldvorming over
Casanova als de grote, brutale vrouwenverleider. Ze bewondert hem, omdat hij voor
haar de verpersoonlijking is van het achttiende-eeuwse Venetië met zijn
rationalistische cultuur en sterk sensualisme. In dit eerste essay wordt al duidelijk
dat de schrijfster oog heeft voor momenten in de cultuur, waarin de rollen van man
en vrouw niet zo vastliggen. Venetië in de achttiende eeuw bekoort haar zo, omdat
de vrouwen daar een onafhankelijk leven kunnen leiden.

Transseksualiteit
Er is één onderwerp dat centraal staat in dit boek: haar ervaringen als transseksueel.
Over die ervaringen schrijft ze op een betrokken wijze en met een grote dosis moed
en helderheid. De verschillende fasen van haar ontwikkeling als transseksuele, vanaf
haar vroege jeugd tot en met de tijd na haar medische behandeling, beschrijft ze op
een speelse manier, waarbij ze allerlei vooroordelen en stereotypen opruimt. Ze
vertelt hoe haar opvoeding was (haar grote liefde voor haar ouders wordt in een paar
ontroerende details beschreven), hoe ze als kind en puber tegen de wereld aankeek,
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hoe ze haar vrienden en vriendinnen koos en dikwijls ook verloor, hoe de ideale man
en vrouw er bij haar uitziet enzovoort. En dan, als de operatie plaatsvindt rijzen er
vele vragen: hoe reageert zij zelf daarop, hoe de artsen, hoe haar omgeving? Met
welke naam zou ze nu door het leven gaan?
Transseksualiteit is voor mij altijd zo'n vreemd fenomeen geweest, omdat ik me
niet kon inleven in de transseksueel en vooral niet in passie en fanatisme waarmee
naar geslachtelijke verandering verlangd wordt. Een passie die het gehele leven van
de transseksueel beheerst. Ik wil niet zeggen dat die vervreemding geheel verdwenen
is, maar ik weet zeker dat ik er meer van begrijp en het beter kan navoelen. En dat
is geen geringe verdienste van Dirkje Kuiks boek.
Er wordt opmerkelijk veel aandacht besteed in Huishoudboekje met rozijnen aan
de boeken die Dirkje als kind las; drie essays, getiteld ‘Leesplankje van Lotje’ gaan
erover. Die grote leeshonger kwam, zoals zij zelf vermeldt, tegemoet aan
ontsnappingslust; kinderen met transseksuele neigingen trachten volgens haar reeds
voor de puberteit de lijfelijke persoonlijkheid te ontvluchten. De groei van de
verbeeldingskracht is van het grootste belang voor zo'n kind. Hoe troostend en
opluchtend moet het voor zo iemand zijn om afwisselend zich te kunnen identificeren
met vrouwelijke of mannelijke personages. Voor de kleine Dirkje bij voorbeeld is
niet Winnetou maar diens zuster de heldin.
De schrijfster heeft dan ook geen goed woord over voor de vrij algemene tendens
in de negentiende eeuw om de groei van de verbeelding te beknotten. In die eeuw
werd voor een belangrijk deel de scherpe scheiding der seksen doorgevoerd. Vooral
in de keuze van lectuur en speelgoed werd die scheiding tot stand gebracht. Op een
meesterlijke wijze heeft Multatuli in zijn Woutertje Pieterse de rol van de fantasie
en lectuur voor het kind onder woorden gebracht.
Kuik heeft een eigen term voor transseksualiteit: namelijk genderdiaspora. Haar
bezwaar tegen de term ‘transseksualiteit’ is dat deze de kern niet raakt. De term geeft
slechts een fase weer en is weinig bruikbaar, als het om de ontwikkeling gaat van
dit trauma bij een kind. Genderdiasporische verschijnselen treden reeds vroeg op in
de kindertijd, als de geslachtelijke identiteitsgevoelens (gender-identity) zich niet
juist verhoudt tot de lichamelijke geslachtelijkheid. Dirkje Kuik kwam aan de term
‘genderdiaspora’ toen ze met een joodse vriend in een koffiehuis zat.
Hij was een van de weinige vrienden die was overgebleven na de geslachtelijke
bijstelling. De joodse vriend heeft het moeilijk met de verandering en citeert Walter
Benjamin: ‘Vrouwen zijn ander land.’ Kuik stemt in met dit citaat. Ze meent dat er
inderdaad een kloof is tussen mannen en vrouwen. ‘Zeker, de vrouw woont in een
ander land,’ zegt ze. ‘Daarom ben ik ook een vrouw, ik hoor niet thuis in het land
van de man.’ De joodse vriend vergelijkt haar lot met die van het joodse volk in
verstrooiing in de woestijn en zegt dan: ‘Ja, dat gaat niet, geen mens houdt het zijn
gehele leven in de woestijn uit! Ja, dan heb je een juiste stap gedaan.’

Acceptatie
Op grond van het bovenstaande zal het niemand verbazen dat er in Kuiks boek nogal
wat keren iets typisch vrouwelijk wordt genoemd. Zo zou een pragmatische instelling
en zin voor het betrekkelijke een typisch vrouwelijk trekje zijn. Dirkje Kuik spreekt
over een ‘vrouwelijke glimlach’ of over ‘vrouwelijk lijden’. Zo behoort het tot het
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wezen van de vrouw dat pornografie haar zelden iets doet, meent Dirkje. Pornografie
is herenleed. Allemaal constateringen waarbij vraagtekens zijn te zetten.
Ze vraagt zich ook af in hoeverre er een typisch vrouwelijke of mannelijke kunst
bestaat. Zijn door vrouwen geschreven romans anders dan die door mannen
geschreven? Op grond van haar eigen ervaringen meent ze dat er een onderscheid is
in de wijze waarop de coïtus en zijn lichamelijke sensaties daarbij wordt beschreven.
In haar verhalenbundel De nachtcactus bloeit uit 1982 staat een ontroerend verhaal,
‘Overbelicht’, waarin de ik haar lang gestorven ouders ontmoet en niet als zoon maar
als dochter. Er is een volstrekt probleemloze acceptatie van de ouders. Ook in haar
essays komt dit thema terug. Kuik wijst ook op de hechte band tussen moeder en
dochter; er is zelfs sprake van een grote mate van wederzijdse identificatie. Haar
plan is ooit nog eens een roman over de moederfiguur te schrijven. Ik hoop dat het
er echt van komt. Wat ik verder hoop is dat zij haar preoccupatie met figuren uit het
verleden (in haar laatste boek onder anderen Swedenborg, Casanova, Marie-Louise,
de tweede vrouw van Napoleon) of haar liefde voor Denemarken en Ierland of haar
vertrouwdheid met de kunst uit het verleden uitvoeriger aan bod laat komen dan zij
in Huishoudboekje met rozijnen doet. De inhoud van dat huishoudboekje smaakt
naar meer.
■

JEAN DUBUFFET
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Kennis & vernuft
Computerwetenschap als dronkelap
Rob Sijmons
In één versie van Eliza gedraagt de computer zich als Rogeriaanse psycho-therapeut.
Het was door Weizenbaum bedoeld als parodie op de ‘nondirectieve’, spiegelende
methode-Rogers (‘Ik voel me depressief’ - ‘Je voelt je depressief. Hoezo?’) Wat
Weizenbaum de stuipen op het lijf joeg was dat zowel patiënten als psychotherapeuten
zijn apparaat reëel voor therapieën wilden gebruiken. De ironisch bedoelde metafoor
dreigde de werkelijkheid te vervangen.
In feite, zo beweert Weizenbaum, is het misbruik van de computer als metafoor
nog veelomvattender. Hij citeert daarbij prof. Marvin Minsky, collega
computer-hoogleraar aan het MIT: als je computers ‘echt goede muziek wilt laten
schrijven of zinvolle tekeningen wilt laten maken zal dat natuurlijk betere semantische
modellen in deze gebieden vereisen. Dat die niet voorhanden zijn weerspiegelt niet
zozeer de toestand op het gebied van heuristisch (computer)programmeren, maar de
traditioneel schandelijke toestand van de analytische kritiek in de kunsten - een
cultureel gevolg van het feit dat de meeste esthetische analytici verontwaardigd raken
als gesuggereerd wordt dat het mogelijk zou zijn te begrijpen wat zij pogen te
begrijpen’.
Minsky's ‘begrijpen,’ zo luidt Weizenbaums commentaar, is uiteraard iets geheel
anders dan wat Mozart of Picasso ermee bedoelden. Het is in feite een omkering van
de metafoor: er is pas begrip op het moment dat je het in een computerprogramma
kunt onderbrengen, en dan moet de werkelijkheid zich daar maar aan aanpassen.
In feite maakt het computermodel dan uit wat echt mooi is. Het mag niet verbazen
dat Weizenbaum een hoofdstuk de titel ‘tegen het imperialisme van het instrumenteel
redeneren’ geeft.
De belachelijkheid van deze omkering van de metafoor illustreert Weizenbaum
met een anekdote. Op een donkere nacht komt een politieman een dronkelap tegen.
Hij zit, duidelijk op zoek naar iets, op z'n knieën onder een lantaarnpaal. Hij zegt op
zoek te zijn naar sleutels die hij ‘daar ergens’ verloren is: hij wijst naar het duister.
De politieman vraagt: ‘Waarom zoek je, als je je sleutels dáár verloren hebt, dan hier
onder de lantaren?’ Waarop de dronkeman antwoordt: ‘Omdat het licht hier zo veel
beter is.’ Zo werkt de wetenschap meestal ook, zegt Weizenbaum: zoeken waar de
verlichting is, terwijl de sleutels elders liggen. Dat hoeft nog geen ramp te zijn, maar
als je de computer als enige verlichting beschouwt, zit je wel fout.
Uit knallende ergernissen worden vaak de mooiste gedachten geboren. In wat
achteraf gezien een vlaag van ernstige bewustzijnsvernauwing geweest moet zijn,
hadden we besloten een kast te kopen bij de Zweedse meeneemmeubelzaak IKEA.
Helaas, telkens als we langskwamen - zo eens in de paar weken - bleken belangrijke
onderdelen niet leverbaar. De kast in zijn geheel bestellen kón niet: ‘Zo gaat het hier
niet.’ Namokkend temidden van andere teleurgestelden aan de balie bedacht ik een
parafrase op Ikea's reclamekreet: het volstrekt onmogelijke woonwarenhuis.
Voor andere bij Ikea gekozen meubelen vonden we alternatieven, maar die kast
bleef obsederen. Er volgden dus nog vele confrontaties met de baliedames, waarbij
het uit een bedrijfsdoctrine voorkomende tutoyeren de ergernis vergrootte. Maar een
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paar maanden geleden lonkte het geluk: zo'n 95 procent van de onderdelen was er,
en de aankoop werd een feit. Dat er bij aflevering een onderdeel ontbrak, dat het
hang- en sluitwerk niet compleet was, en dat de kast nog steeds niet compleet is: ik
zal de lezers de details besparen. Er viel me nog iets anders op: het hele systeem van
Ikea - kom maar langs en neem je spullen gelijk mee - is gebaseerd, moet wel
gebaseerd zijn, op een totale computeradministratie. Voorraadbeheer, bestellingen,
afrekening, de prijsverhoging door de hogere BTW, het gaat allemaal elektronisch.
Je merkt het ook, je koopt niet een kastdeur of een set vitrineplankjes, je blijkt een
zeer lang nummer te kopen.
De Ikea-computer hanteert een model van de werkelijkheid, een metafoor, en het
probleem is dat men ervan uitgaat - en misschien wel moet gaan, anders is het
vertrouwen in eigen kunnen weg - dat er sprake is van een identiteit; het model is de
werkelijkheid. Men moet in real time de voorraad kennen, men moet heel snel een
voorraad terug zien lopen, anders wordt het nee verkopen. Het kardinale misverstand,
zoals de bittere ervaringen van mij en anderen leren, is dat zo'n metafoor niet deugt,
dat de werkelijkheid zich meestal niet aan het model conformeert. Het is, om Freek
de Jonge te parafraseren, een fout die met name computerexperts wel vaker maken.
Zoniet Joseph Weizenbaum, ook al is hij hoogleraar computerwetenschap aan het
befaamde Massachusetts Institute of Technology (MIT). In zijn boek Computer
power and human reason, recentelijk makkelijk verkrijgbaar geworden in een
Penguin-editie (f 24,25), weidt hij enige pessimistische beschouwingen aan dit
misverstand. Ten dele als grap schreef Weizenbaum ooit het computer-programma
Eliza. Daarmee is het mogelijk de computer te laten converseren met een mens; het
apparaat haakt bij zijn antwoorden herkenbaar in op woorden en zinsneden van zijn
menselijke partner.
Een ander gevolg is het wegnemen van de beslissingen bij de mens, wat niet alleen
opgaat voor het mooi of lelijk vinden van iets, of slaat op de Ikea-kreet ‘Zo gaat het
nu eenmaal’. Een specifiek punt van professorale ergernis zijn de computerspelletjes:
voor de meeste jonge Amerikanen dé kennismaking met de computer. Er wordt
daarbij ongelooflijk veel anoniem, bijna automatisch afgeslacht. Niet alleen in nog
redelijk abstracte ruimte-oorlogen, maar bij voorbeeld ook in een smakelijk spel dat
Custers revenge heet, vernoemd naar een historische Amerikaanse generaal. In dat
spel wint de speler die de meeste Indianen-vrouwen verkracht heeft. Wat in feite een
van de grootste verschrikkingen is die de ene mens de ander aan kan doen, werd via
het elektronische apparaat geheel clean: ‘Slechts het abstracte manipuleren van plastic
knoppen blijft over.’
Als je een computer zou vragen waarom hij een bepaalde beslissing neemt, zal hij
voordurend blijven antwoorden: ‘Zo gaat het nu eenmaal in mijn programma.’ Zou
je door kunnen vragen, dan komt er waarschijnlijk wel een soort eindantwoord:
‘Omdat jij mij dat opgedragen hebt.’ Ook menselijke beslissingen kennen ongetwijfeld
besluitketens die lijken op die in de computer, zegt Weizenbaum. ‘Maar het verschil
tussen mechanisch handelen en authentiek menselijk handelen is dat het laatste eindigt
op een beslissingspunt waar niet het antwoord: “Omdat je me dat opgedragen hebt”
bepalend is, maar: “Omdat ik daarvoor gekozen heb.”’
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Gerrit Komrij
tekening Joost Veerkamp 73

Tering Stein
The continuing story
Ademloos hadden Bob en Kootje naar de gehavende nieuwslezer geluisterd. Was er
al iets bekend over het lot van de Konsumentenman? De nieuwslezer repte er
aanvankelijk met geen woord over, maar dat vonden ze niet verontrustend. Het echte
nieuws kwam in het Journaal altijd achteraan, na de mededelingen van huishoudelijke
aard. Zo ook dit keer. Uit alle delen van het land waren meldingen binnengekomen,
had de man van het ingelaste Journaal verteld, over zelfmoorden en pogingen tot
zelfmoord. De ambulances reden af en aan en werden in hun werk ernstig bemoeilijkt
door grote concentraties teddyberen die zich op het wegdek bevonden. Vervolgens
had de nieuwslezer zich voor zijn uiterlijk verontschuldigd. Hij had verwondingen
opgelopen bij een poging de ontvoerders tegen te houden. Er had zich een korte
schermutseling voorgedaan. Helaas hadden blote vuisten niet tegen wapens opgekund.
Alles goed en wel, maar waar bleef het nieuws over het idool zelf?
De man van het Journaal begon opnieuw over de teddyberen. De hinderlijke
aanwezigheid daarvan had ook de ontvoerders parten gespeeld, want de wagen waarin
ze de Konsumentenman hadden meegenomen had zich in een berg beren vastgereden.
Eindelijk nieuws, dachten Bob en Kootje. Het was een niet meer dan natuurlijke
Journaalreflex.
Maar er kwam geen nieuws. Nooit had het ontbreken van nieuws zo verpletterend
gewerkt. De wagen was leeg aangetroffen. De ontvoerders waren blijkbaar, met hun
slachtoffer, te voet in de nacht verdwenen. Er was nog geen enkel telefoontje of iets
wat maar op een eis tot vrijlating leek binnengekomen. Einde van de ingelaste
uitzending.
Bob en Kootje moesten aan de slag. Er zat niets anders op. Ze hadden een lichte
jaloezie gevoeld toen ze de gewonde nieuwslezer zagen. De geluksvogel. Hij had zo
maar, omdat hij toevallig in de buurt was, een heldenrol kunnen spelen. Ze zouden
hem weldra in de schaduw stellen - met beleid en talent.
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Eerst had Bob zijn brief geschreven. Heel ingespannen was hij ermee bezig geweest,
het puntje van zijn tong uit zijn mond, en heel geheimzinnig had hij erover gedaan.
Gezamenlijk waren ze daarna aan het lied begonnen. De dagen verstreken. Er
werden net zolang wijsjes gehumd tot er iets uitkwam dat weliswaar tegen een al
bekend wijsje aanhing, maar toch beslist iets héél eigens had. Met de tekst ging het
moeilijker. Gelukkig had Kootje in de stad een rijmwoordenboek georganiseerd en
gelukkig ook waren de elektriciteitsdraden intussen met de meterkast van de
benedenbuurman verbonden zodat ze tot diep in de nacht konden doorwerken.
Ook kon de televisie, nu het toch gratis was, dag en nacht aanblijven. Stel je voor
dat ze een bericht zouden missen!
Na drie dagen - Kootje had het lied al half ingestudeerd - was er eindelijk nieuws.
De man van het Journaal droeg één pleister minder, maar zijn oog was nog even
blauw. Opgewonden vertelde hij dat de ontvoerders zich hadden gemeld. Hij hield
een brief omhoog. Hij zou de letterlijke tekst laten volgen. De belangrijkste eisen
van de criminele groep - die ondertekende met de geheimzinnige naam De Geplukte
Kip - kwamen erop neer dat er een miljoen gulden losgeld moest worden betaald en
dat de omroep waarvoor de Konsumentenman werkte een speciaal, avondvullend
programma zou verzorgen rondom de bekende zangeres - de nieuwslezer bracht het
papier wat dichter bij zijn neus - Kootje Daalman. Men ontwaarde een vleug
verbijstering in zijn niet-blauwe oog.
Kootje draaide met een ruk haar hoofd opzij en keek Bob strak aan. Hij tuitte
vermoeid zijn lippen, als een goochelaar die voor de duizendste keer een zijden
zakdoek in een konijn heeft veranderd en zich over het enthousiaste applaus verbaast.
(wordt vervolgd)
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Hugh Jans
Meer uit de Portugese keuken
Nu heb ik het de vorige keer over de Noordportugese keuken gehad
en noemde terloops een paar populaire landelijke gerechten uit die
streek, als de caldo verde en bacalhau à Gomes de Sá, waarvan hier
de recepten volgen.
Vooral de soep is heel simpel, maar voldoet aan de eisen, ze is eetlust
opwekkend en toch vullend. Ze bestaat uit drie smaakcomponenten
van groente, in dit geval groene kool, bouillon en de stoere hartige
smaak van de worst. In feite is het zoutevis gerecht ook eenvoudig,
vis, aardappels en uien met wat garnituur. Verder volgt er een geliefd
gerecht van tamme eend met gevulde rijst.
Normaliter zal er na de soep een keuze gemaakt worden tussen de vis
of eend, hoewel ik wijnboeren niet heb zien terugschrikken voor alle
drie gerechten met nog een dessert toe.

Caldo verde
½ pond groene kool, in dunne repen
2 ons linguiça (of Spaanse chorizo worst)
1 pond aardappels, geschild, in plakken van ½ cm dik
6 koppen lams- of runderbouillon
zout & peper
½ kop olijfolie

Snij de kool in dunne repen.
Leg de worst in een pannetje, beprik haar op twee of drie plekken met een stopnaald
en bedek haar met water. Breng het aan de kook, draai het vuur laag en sudder 1
kwartier. Laat de worst uitlekken op keukenpapier en snij haar in plakken.
Breng de plakken aardappel aan de kook in bouillon. Verlaag het vuur tot matig
en kook 1 kwartier in de open pan of tot de plakken makkelijk met een vork tegen
de wand van de pan gepureerd kunnen worden. Schep ze met een schuimspaan in
een kom en pureer ze met een vork. Doe de puree terug in de pan, kruid met zout en
peper en giet de olijfolie erbij. Breng het aan de kook, voeg de kool toe en kook het
in de open pan tot de kool net gaar is. Voeg de worst toe, sudder nog een minuut of
2 en dien de soep direct op met hompen boerenbruin en witte vinho verde.

Bacalhau à Gomes de Sá
1 kg gedroogde zoutevis
1 kg stevige ongeschilde aardappels, schoon geborsteld
4 middelgrote uien, in ringen
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olijfolie
4 tenen knoflook u.d.kn.
20 ontpitte zwarte olijven, gehalveerd
5 hard gekookte eieren, in parten
2 eetl. gehakte peterselie

Leg de zoutevis in een vergiet en zet dat in een plastic bak, die iets hoger is dan het
vergiet. Laat de bak vollopen onder een koude kraan, draai de kraan dan zo dat er
maar een dun straaltje water in het vergiet blijft lopen, alles natuurlijk in de spoelbak
van het aanrecht. Laat de vis zo spoelen en weken gedurende de nacht.
Leg de vis de volgende dag in een kookpan en giet er zoveel water bij dat de vis 2½
cm onder staat. Breng het op flink vuur aan de kook, draai het vuur dan laag, sluit
de pan en pocheer 20-25 minuten of tot de vis makkelijk met een vork verschilferd
kan worden. Giet het zorgvuldig af en bewaar het pocheernat. Verwijder eventuele
vellen en graten van de vis met een puntig mesje.
Kook de aardappels in de schil zachtjes in het pocheernat in 10-15 minuten net
gaar. Laat ze afkoelen, pel ze en snij ze in plakken.
Fruit de uiringen in een grote koekepan in 1,2 dl van de olie tot ze mals en glazig
zijn. Voeg de knoflookpulp toe en fruit nog 1 minuut door. Haal de pan van het vuur.
Smeer een diepe vuurvaste aardewerk schotel in met olie. Leg hierin een bodem
van de helft van de aardappels, bedek het met de helft van de grof verschilferde vis
en die weer met de helft van de uien. Herhaal dit met de rest van de aardappels, vis
en uien. Giet er 1,2 dl olie over en bak ongeveer 20-25 minuten in de oven op 350°
F, 177°C of tot de bovenlaag licht gebruind is. Haal de schotel uit de oven en versier
bovenop met de olijven, eiparten en gehakte peterselie. Dien het op in de vuurvaste
schotel en geef er kruikjes met olijfolie, azijn en een pepermolen bij. Een witte Jonge
Portugese wijn zal er best bij smaken.
Uit de plaats Braga komt het volgende recept van tamme eend met rijst.

Arroz de pato de Braga
1 caneton van 2,8 kg, panklaar, opgebonden
1 teen knoflook u.d.kn.
½ citroen
zout & peper
¾ kop klein gesneden wortel
1 kop klein gesneden ui
braadvet van de eend
2 ons linguiça (of Spaanse chorizo worst), ontveld en verbrokkeld
2 ons presunto (of andere rauwe ham als serrano), in dobbelstenen
6 koppen gekookte rijst (liefst Spaanse rondkorrelige)
2 eetl. gehakte peterselie
1½ eetl. citroensap
zout & peper
gesmolten boter
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peterselietakjes en citroenparten

Droog de eend goed af en beprik de vette delen met een stopnaald. Wrijf hem van
buiten in met de knoflookpulp, de gehalveerde citroen en bestrooi hem met zout en
peper. Zout en peper hem ook van binnen en stop de halve citroen in zijn kontje.
Leg hem met de borst naar boven op het rek van de oven en zet dat op de lage
braadslee. Rooster 20 minuten op 400° F, 200° C. Verlaag dan het vuur tot 350° F,
177° C en rooster nog 40 minuten. Giet het vet af en bewaar het. Rooster nog ½ uur
door of tot het vocht dat er uitvloeit als er in de borst geprikt wordt bleekgeel is.
Fruit wortel en ui in een braadplan met 4 eetlepels van het eendebraadvet tot de
ui goudgeel gekleurd is. Voeg worst en ham toe en sauteer ze op matig laag vuur tot
ze goudbruin zijn. Roer de rijst met een vork erdoor met de 2 eetlepels gehakte
peterselie, het citroensap, zout en peper (of instant bouillonpoeder). Schep deze
gevulde rijst op een lage vuurvaste schaal. Schik hierop de eend in portiegrote stukken
verdeeld. Kwast ze in met wat gesmolten boter en warm alles in 15-20 minuten in
de oven op 350° G, 177° C of tot het goed doorgewarmd is. Haal de schaal uit de
oven en versier het met peterselietakjes en citroenparten. Dien het direct op en schenk
er een rode Portugese wijn bij.
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Yrrah
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Afstandsbediening
Het Veronica-effect
Nico Scheepmaker
De Haagse Post in de personen van Jan Brokken en Tom Rooduyn had vorige week
dinsdag vijf mensen in de Burgemeesterzaal van het Pulitzer Hotel bijeengeveegd
om te discussiëren over het Veronica-effect, de teloorgang van de Nederlandse
televisie, en hoe erg het allemaal is. Tineke de Rooy van het
maandag-middagprogramma Tineke vertegenwoordigde de Veronica-gedachte, Jan
Blokker en Theo Sontrop (altijd gedacht dat deze, als directeur van de arbeiderspers,
alleen maar boeken las, maar hij schijnt zich toch ook vaak aan de televisie te ergeren)
vertegenwoordigden de ‘minderheid’ die opteert voor hoogkwalitatieve programma's
en niet aan haar trekken komt, Henk Hofland zat erbij als individualist, en ik zelf
mocht de grote groep van televisieliefhebbers vertegenwoordigen.
Op de tafel twee kleine bandrecorders, waarvan de inhoud voortdurend ververst
werd. Er zou een Pulitzer Hotelprijs moeten worden uitgeloofd voor journalisten die
in staat zijn uit zo'n kakofonie van geluiden en twistgesprekken een adequate weergave
op het schrift samen te stellen, en daar nog aardigheid in hebben ook. Na afloop
voelde ik de sterke behoefte mijn eigen flarden van meningen een beetje te ordenen
(bijna had ik ‘op een rijtje te zetten’ geschreven), want je voert zulke gesprekken
tenslotte niet voor de boekenbon van vijfenzeventig gulden die je na afloop op een
ietwat tersluikse manier ter hand gesteld wordt, maar om de gelegenheid te baat te
nemen je rondzwevende gedachten over allerlei televisiezaken met het schepnetje
van je betoogtrant uit de enfin, u begrijpt me wel, ik zal het niet te bont maken...
Eigenlijk zou de Haagse Post in zo'n geval geen boekenbon voor de gedane moeite
moeten geven, maar zeven bandrecordertjes op tafel moeten zetten en bedienen (u
kunt de Chinese jongleeract van de man die heen en weer rent tussen zeven zwiepende
stokken waarop bordjes draaien om elk verslappend bordje een nieuwe draai te
geven?), waarvan er vijf na afloop cadeau worden gedaan aan de deelnemers aan het
gesprek, zodat ze thuis nog even kunnen controleren welke wartaal zij hebben
uitgeslagen doordat zij halverwege hun betoog door Sontrop zijn onderbroken.
Volgens mij heb je, als je connecties hebt, voor vijfenzeventig gulden al een heel
aardig bandrecordertje. Maar goed, ik herinner mij bij voorbeeld dat ik betoogd heb
dat je als een minderheid van zeg zeven procent van de televisiekijkers met een hang
naar Adriaan van Dis, Van Kooten en De Bie, kortom naar VPRO-programma's
volgens de democratische beginselen (en die van recht en redelijkheid) mag eisen
dat dan ook zeven procent van de programma's op jou gericht is. Die zeven procent
is overigens geen definitief, onaantastbaar, door het ministerie van WVC geijkt cijfer,
maar ontleen ik aan de gemiddelde kijkdichtheid van de Adriaan van
Dis-programma's, want die mogen toch wel model staan voor hoge kwaliteit en
intellectualisme. Iemand die op voet van gelijkheid kan discussiëren met Beate
Klarsfeld, Bernard Levin en Fay Weldon mag als maatstaf gebruikt worden voor de
kijkverlangens van die minderheid van zeven procent.
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Nu doet zich al meteen de moeilijkheid voor, dat kwaliteit zich niet laat afdwingen.
Het gesprek dat Cherry Duyns met Jeroen Brouwers voerde over dood, zelfmoord,
schrijverschap en het eigenhandig afdrogen van de kopjes, behoort onloochbaar tot
de verlangens van die minderheidsgroep, maar om u de waarheid te zeggen zat ik na
tien minuten almaar te wachten tot de beide heren het herenleed van zich zouden
afschudden om eindelijk in een bevrijdende schaterlach uit te barsten en in de richting
van de camera (en dus de kijkers) een sliep-uit-beweging te maken. Naarmate ze
echter humorlozer en humorlozer zaten door te somberen (soms liepen ze ook, op
een kerkhof), groeide mijn bewondering voor hun durf die onverbiddellijke lachbui
nog even langer, en zelfs nóg even langer uit te stellen (ik waande me in Toscane,
waar die jongens hun lachbui ook zo lang uit schijnen te kunnen stellen), totdat het
programma na ruim een uur was afgelopen en er geen lachje te voorschijn was
getoverd. Nou, dat hoeft toch ook helemaal niet, daar was het onderwerp toch ook
niet naar!, zult u nu geïrriteerd uitroepen, maar voor zover ik weet is elk onderwerp
ernaar, en ik verdenk Cherry Duyns en Jeroen Brouwes er dan ook sterk van dat zij
een hoogkwalitatief programma voor een minderheid van zeven procent hebben
gemaakt dat eigenlijk helemaal niet zo goed was.
Hoe meer zendtijd, en hoe meer zenders, hoe beter. Ideaal zou zijn als er elke dag
veertien zenders in de lucht waren, want dan kon die minderheid van zeven procent
naar recht en rede één zender helemaal voor zich zelf opeisen. Ik vraag me trouwens
wel eens af hoe groot de minderheid aan de onderkant van de ladder is. Klaagt die
wel eens, of heeft die niets te klagen, omdat ze ruimschoots aan haar trekken komt?
Ik denk altijd maar dat als er een hoogkwalitatieve groep van zeven procent is, er
ook een laagkwalitatieve groep kijkers van acht procent is, die alleen maar voor de
volle honderd procent aan haar trekken komt bij Kung-Fu-films, actiefilms waarin
elke minuut iemand in een vleesmolen of een trog cement een gruwelijke dood vindt
(die films bestaan niet alleen, maar vinden ook een behoorlijke aftrek in de
videotheken, ik kreeg er eens eentje te zien op ons tv-toestel in het bungalowpark in
de Flevopolder tijdens de vakantie op een ochtend toen het regende, zodat de kinderen
binnenshuis vermaakt moesten worden) en dat soort Unfug, waarvan de Nederlandse
televisie zelden of nooit iets laat zien. En al die Veronica- en Tros-programma's dan!,
roepen Theo Sontrop en Jan Blokker (ik noem maar enkele denkbeeldige namen)
vol onbegrip uit. Nee jongens, jullie weten niet wat er in de wereld te koop is, zelfs
de Tros en Veronica zenden alleen maar programma's uit voor mensen die tussen
die minderheid van acht procent onderaan, en die zeven procent van bovenaan in
zitten. We zitten dus niet met één verwaarloosde (?) minderheid, we zitten met twee
verwaarloosde minderheden, alleen hoor je nooit iets van die tweede, omdat die zich
wat minder gearticuleerd uit. Toch zijn zij er erger aan toe dan hun antipoden, want
die hebben altijd Adriaan en Kees en Wim nog (en Cherry en Jeroen), terwijl die
acht procent nooit eens ‘De meisjes van de Reeperbahn’ en ‘Het massacre van
Kung-Fu’ te zien krijgen. Ik wou dat ik al die verstandige dingen tijdens dat
rondetafelgesprek had gezegd!

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

63

Jaap Vegter
COPYRIGHT © 1984 JAAP VEGTER/UNITED DUTCH DRAMATISTS
's-Gravenhage

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

2

[Nummer 4 - 21 april 1984]
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Wereldtijdschrift
Raster

Er zou een aardige satirische roman te schrijven zijn over de fantastische wereld van
galeries, museum-directies, verzamelaars en niet in de laatste plaats, het oorzakelijk
gegeven, de kunstenaars zelf. Zeker is dat die roman niet geschreven moet worden
door B. Lemmering, ongetwijfeld een pseudoniem van een ernstig miskend
kunstenaar, die in HOLLANDS MAANDBLAD (1984-3) onder de titel ‘Op weg
naar het Andere Museum’ één bepaalde directeur van een Museum voor Moderne
Kunst in het Zuiden des lands aanpakt, die bovendien genoemd wordt als directeur
voor hét Museum voor Moderne Kunst in de Randstad des lands. Dit verhaal vertelt
niet hoe een Lemming een Fuchs vangt, want de lemming weet niet wat hij precies
aanvalt, rijgt een groot aantal flauwiteiten aan elkaar waarvan de suggestie uitgaat
dat ze over iets speciaals gaan. Er wordt wel verwezen naar het allerlaatste nummer
van Museumjournaal, maar daarin kan ik niets ontdekken dat slaat op des Lemmings
gram. Integendeel, de twee laatste nummers van MUSEUM-JOURNAAL waren wel
degelijk het lezen waard: no 6, 1983 handelde voornamelijk over Theater en beeldende
kunst en no. 1, 1984 gaat grotendeels over de verzamelaars van moderne kunst (Martin
Visser, Jeannette Sanders, de Bechts) en over Soll le Witt. Waar lemming het over
heeft is een raadsel, zodat zijn scherpgepunte speer in een modderpoel van niks
verdwijnt - wel een smadelijk graf na zo'n gespannen aanloop. Maar het is zijn
verdiende straf, dan had hij zich maar niet moeten verschuilen. Zijn biografische
gegevens, achterin het nummer, houden aan geestigheid ook al niet over: ‘Geboren
in 1943 in Lekkerkerk. Studeerde kunstgeschiedenis in Leiden. Schrijft naast poëzie
en lyrisch proza sinds kort allesomvattende essays over de internationale cultuur in
Art Hypernational.’ In dit nummer van HOLLANDS MAANDBLAD staat een nieuw
verhaal van Hermine de Graaf dat een nieuwe kant van haar laat zien, tekeningen
van Charlotte Mutsaers en een zorgelijk essay van P. Zimmerman over de verwarring
in de criteria voor de moderne kunst, een onderwerp dat steeds meer pennen in
beweging brengt. Het komt ook voor in het essay van Robert Anker ‘Kunst als troost’
in TIRADE 290. Het is een klassiek essay: zigzaggend door zijn eigen gedachten
snijdt Anker esthetische en morele onderwerpen aan die hem brengen van Het
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Werktheater tot het morele misbaksel Sophy's Choice, van Hermans tot Brecht, van
King Lear tot Lola van Fassbinder. Het is een van de aardigst gedachte essays die ik
de laatste tijd las. Tot het betere soort essay behoort ook het lange stuk van Hanny
Michaelis ‘De Moor, Van Oudshoorn en de kritiek’. Het kan geen lezer ontgaan:
hier is iemand aan het woord die iets weet, die iets te beweren heeft en kan schrijven.
Michaelis vindt dat Wam de Moors biografie over Van Oudshoorn over het algemeen
door de kritiek onrechtvaardig is behandeld. Ze maakt een goed gekozen uittreksel
van de bezwaren en stelt daar haar eigen bevindingen tegenover, zonder steeds de
afzonderlijke criticus te noemen, zodat haar kritiek een algemener strekking krijgt
(welke kritieken ze behandelt staat aan het slot). Ze vindt dat De Moors biografie de
vergelijking met gerenommeerde buitenlandse biografieën kan doorstaan. Vorige
maand kon men het portret van Hugo Claus aantreffen op zowel HET NIEUW
WERELDTIJDSCHRIFT als BZZLLETIN 113, dat geheel aan zijn werk was gewijd,
niet alleen over Het verdriet van België, ook over zijn toneelstukken en poëzie. Het
aantal foto's in zo'n nummer breekt de grijze pagina's wel, maar het is wel érg veel,
zodat men zelfs van een charmant facie als dat van Claus na verloop van tijd genoeg
krijgt. Bij BZZLLETIN weet men nooit waar men moet ophouden. Het nieuwe
nummer (114) is geheel gewijd aan de Auden-generatie. Het is al bijzonder dat men
een heel nummer aan een buitenlandse literaire beweging besteedt, in dit geval zijn
veel artikelen informatief en interessant en geven ze een goed beeld van de
veelzijdigheid in poëtische, maatschappelijke en ideologische belangstelling die de
verschillende hele of halve leden van de generatie hadden. Dat geldt met name het
overzichtsartikel van Chris van der Heijden, het is weliswaar een uittreksel van het
interessantste wat er over te vertellen is, maar hij maakt het zich niet makkelijk. De
bijdragen gaan onder meer over Christopher Isherwood, Louis MacNeice, Siegfried
Sassoon, W.H. Auden, Stephen Spender, Wilfred Owen, de literaire kritiek in de
jaren dertig. De inmiddels beruchte conflictstof die heeft geleid tot de animositeit
tussen Mieke Vestdijk en Gerrit Borgers/Anne Wadman over de briefwisseling
aangaande Vestdijk en Marsmans roman Heden ik, morgen gij staat ook in dit
nummer. Het boek van Umberto Eco, De naam van de roos is aanleiding voor
continuing essays: in HET NIEUW WERELDTIJDSCHRIFT schreef Cyrille
Offermans er uitvoerig over, in MAATSTAF 1984-1 vroeg Robert Lemm zich af of
Eco een ‘anti-Borges-boek’ heeft willen schrijven. Céline is ook een steeds
terugkerend onderwerp; in MAATSTAF 1984-2 is het niemand minder dan Cola
Debrot die zich over hem buigt. Hij stelt de vraag ‘Wie was Céline?’ De nummers
van RASTER worden al geruime tijd steeds door één van de redacteuren
samengesteld, wat betekent dat de anderen er in de zijlijn bij staan te kijken. Men
kan zich afvragen of dat nog redigeren is. Het nieuwe dubbelnummer 27/28 is
samengesteld door J. Bernlef en gaat over Americana en de nadruk ligt min of meer
op het zogenaamde ‘post-modernisme’. Het is moeilijk te beoordelen of dit nu het
boeiendste is dat over de literatuur in Amerika te vertellen is, een beetje saai zijn
sommige stukken wel. Het stuk van Graa Boomsma over William Gaddis maakt
benieuwd naar deze schrijver, de vertaalde stukken van Donald Barthelme eveneens,
maar in het stuk van Johan Thielemans over de post-moderne schrijvers worden Saul
Bellow, Bernard Malamud en Philip Roth zo makkelijk afgedaan dat Thielemans
bijna zijn krediet kwijt is dat hij bij mij had als redacteur en oprichter van het
Belgische theatertijdschrift ETCETERA. Deze schrijvers zouden lezers hebben die
willen dat de literatuur ‘de geldende visie op de wereld bevestigt.’ Ai, ai.
CP
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Uitverkoren
Metten Koornstra door Hans Redeker (Meulenhoff-Landshoff) Een sympathiek
boek over al het werk van Koornstra, niet alléén over zijn aandeel in andere
legendarische boekenbals.
Secrets door Sissela Bok (Vintage-paperback, importeur Van Ditmar) Een boek over
alle vormen van geheimhouden, van geheime genootschappen, in de politiek, privé,
in de gehoorzaamheid, journalistiek, inlichtingendiensten. Bok schreef eerder Lying.
Wereld & wandel van Michael K door J.M. Coetzee (Agathon) Nederlandse
vertaling van het boek dat de Bookerprijs 1983 won.

Elliott Banfield

(De Engelse editie werd besproken in de Boekenbijlage van 28 januari j.l.)
Pre-Raphaelites (Penguin/Tate Galery, importeur Nilsson & Lamm) Uitstekende
catalogus van de tentoonstelling (tot 28 mei) in Londen.
Het milde systeem door Wiel Kusters (De Bezige Bij) Wat langere verhalen dan
voor Kusters gebruikelijk in een sprankelende stijl geschreven, maar met een sombere
ondertoon.
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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De zwarte doos
Twee toneelschrijvers en hun prozadebuut
Een man van horen zeggen door Willem Jan Otten Uitgever: Querido 98
p., f21,50
De huilende man door Ger Thijs Uitgever: De Harmonie 168 p. f24,90
Carel Peeters
Een van de zegeningen van de moderne literatuur is de anarchie van het perspectief:
er kunnen romans en verhalen geschreven worden van uit elke denkbare gezichtshoek.
In vroeger tijden was het arsenaal beperkter, toen had men romans over een ‘hij’ of
‘zij’ en was de schrijver heer en meester over hun doen en laten. De schrijver is nog
steeds de baas, maar hij stelt zich in allerlei verschillende posities op. K. Schippers
koos voor Eerste indrukken het kikkerperspectief van een driejarig meisje, Harry
Mulisch in Oude lucht het vogelperspectief van iets dat op een God lijkt, S. Vestdijk
schreef in zijn jeugd het verhaal ‘Het dagboek van het witte bloedlichaampje’. Men
kan zich goed voorstellen dat er verhalen zijn geschreven met de ogen van een hond,
een kat, een papegaai (een opwindende mogelijkheid, omdat die ook zelf nog iets te
vertellen heeft, misschien nog wel meer dan de schrijver).
De functie van zo'n onverwachte gezichtshoek is niet moeilijk te bedenken: de zaken
van een kant te bezien die men normaal niet ziet. Een dergelijk perspectief is
onvermijdelijk voyeuristisch, maar dat niet alleen: het onthult de behoefte iets te
weten over wat men niet kan zien, alsof daar iets van de waarheid te vinden is. Het
levert de sensatie die men heeft bij het meeluisteren naar een telefoongesprek dat
over je zelf gaat. Intrigerend is ook de vragende verzuchting van mensen als ze zich
proberen voor te stellen hoe men over ze zal denken als ze dood zullen zijn. Of het
omgekeerde: in zijn laatste bundel gedichten Ik zoek het hier schrijft Willem Jan
Otten over wat een nog niet geboren kind zal gaan horen en zien: ‘Ik hoorde 's nachts
de reigers, en bedacht:/dit zal het horen, reigers, 's nachts. Verwachting/maakte
alles twee, ik keek met iemands ogen mee.’ Mensen die nieuwsgierig zijn naar wat
men over hen denkt na hun dood nemen een voorschot op hun naleven: ze willen nu
al weten wat hun uiteindelijke waarde is. Ze nemen het saldo op van hun bankrekening
op de dag van hun overlijden. Het is ook een manier om iets over de zin van het leven
te weten te komen: in herinnering blijven is de laatste strohalm voor wie niet in een
hiernamaals gelooft. In Ik zoek het hier staat het gedicht ‘Odysseus’ met de regels
‘Uit op niets/vond ik mezelf in duizend/onbesliste beelden’. Dit is wat de hoofdpersoon
van Een man van horen zeggen, Ottens debuut als prozaïst na vier gedichtenbundels
en twee toneelstukken, doet. Hij is overleden en bestaat slechts voor zover hij door
zijn nabestaanden wordt herinnerd. Hij vindt zich zelf in de herinnering van zijn
ex-vrouw, zijn minnares en twee zoons. Dat begint op de dag dat zijn schoondochter
op de kalender ziet dat hij binnenkort tien jaar geleden is overleden, waarna ze zijn
ex-vrouw uitnodigt om te komen eten, zoals al enkele jaren de gewoonte is. Niet zijn
ex-vrouw of zijn zoons houden die datum goed in hun hoofd maar uitgerekend zijn
schoondochter, die hem nooit heeft gekend. Daar begint de vergetelheid al: ‘Niemand
worstelt nog uit eigen initiatief met mijn afwezigheid.’
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Willem Jan Otten, Foto Chris van Houts

Voor wie denkt dat hij zo moet leven dat hij later herinnerd zal worden biedt Een
man van horen zeggen weinig reden dáárin de zin van het leven te zoeken. De
overleden man, Gerard Legrand, was een bekend pianist, maar zijn platen worden
niet meer gekocht, het berichtje van zijn overlijden in de krant is vergeeld, niemand
die zijn naam nog op zijn lippen heeft. Hij is op vijfenvijftigjarige leeftijd omgekomen
bij een verkeersongeluk: hij reed frontaal tegen een vrachtwagen op de
Schellingwouderbrug bij de afslag naar Durgerdam. Toen zijn zoons vijf en zeven
waren verliet hij het gezin om met de violiste Belle te gaan samenwonen, een leeftijd
waardoor ze twintig jaar later met een onverwerkt Oedipuscomplex kampen, iets wat
hun vader vanuit zijn hoge positie wel ziet, maar zijzelf niet zo erg.

Verkeerd spoor
De novelle bevat een aantal tegenstrijdigheden die de lezer aanvankelijk op een
verkeerd spoor zetten. Zo zou Legrand, die het verhaal doet, geen bewustzijn en
zintuigen hebben, en alleen maar bestaan als zijn nabestaanden aan hem denken. We
krijgen echter veel meer over hem te horen dan zij over hem denken. Ook worden
ze door hem beschreven in allerlei situaties. En dat niemand uit eigen initiatief met
zijn afwezigheid worstelt is in tegenspraak met wat wellicht de kern van de novelle
is: zijn zoon Johannes heeft een conflict met zijn vriendin en wil een weekend op
een Waddeneiland doorbrengen met een andere vrouw. Deze zoon lijkt de ‘vicieuze
cirkel van onze plichtsverzaking’ voort te zetten. Dat is één kant van de zaak: hij
begint bovendien met het opschrijven van zijn herinneringen aan zijn vader. Dat is
zijn eigen initiatief. Hij valt uiteindelijk samen met de schrijver; hij is bezig met wat
de schrijver aan het doen is: via de omweg van andermans bewustzijn inzicht in zich
zelf krijgen. Dit ‘initiatief’ ontstaat niet door het jaarlijkse rituele eten op zijn vaders
sterfdag, het is de apotheose van zijn sluipende identiteitscrisis, die direct met zijn
vader samenhangt (wiens vader op zijn beurt overleed toen hij zeven jaar was): ‘Ik
ken de onbeweeglijkheid van een dode vader, de zwarte doos die hij wordt in het
hoofd van een zoon (...) Inmiddels ben ik ook een dergelijke monolitische leegte
geworden, in het hoofd van mijn zoons, en speciaal in dat van mijn oudste zoon
Johannes, wiens geweten zo bezwaard begint te raken.’
De lezer komt meer over de inhoud van die ‘zwarte doos’ te weten dan Legrands
zoons; die moeten het doen met flarden herinneringen, terwijl ons enig inzicht wordt
geboden in het leven van Legrand. Dat hij verliefd werd op de twintigjarige Belle,
die hij pianoles gaf, dat hij Bach ‘hedonistisch’ interpreteerde, over zijn strategieën
om Belle te ontmoeten. Het eigenaardige is dat het ‘portret’ dat van Legrand door
de novelle wordt geschetst iets op zich zelf staands blijft: hij kan niet meer in actie
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komen, hij is er niet meer. Interessant wordt hij als persoon daardoor niet, hoogstens
door enkele speciale trekken in zijn verhouding tot Olga (zijn ex-vrouw) en Belle.
Belle was iemand die zich nooit helemaal gaf, terwijl zijn exvrouw nauwelijks boos
op hem kon worden, zodat hij er wel eens naar snakte dat ze hem zou haten. Zij heeft
nog steeds een vaag schuldgevoel omdat ze hem op de dag van het ongeluk nog heeft
gezien maar niet gegroet. Ze denkt dat hij zelfmoord heeft gepleegd omdat hij op
dat moment weer alleen en ongelukkig was. Zij weet niet dat hij haar toen ook heeft
gezien en evenmin gegroet.
Legrand heeft ook een aantal kunstzinnige opvattingen die nieuwsgierig maken:
voor hem was ‘kunst lust gebed in structuur’, hij neemt
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het woord ‘genot’ voor zijn pianospel en leven in het algemeen geregeld in de mond.
Maar dat is nu juist wat aan Een man van horen zeggen ontbreekt: er wordt wel over
genot gesproken, maar het blijkt niet, alleen in een afgeleide zin als ‘beheersing van
de tijd’ tussen twee noten. Een man van horen zeggen is vaardig geschreven, vanuit
een interessant perspectief en Otten doet ook een poging iets essentieels te zeggen,
maar dat blijft uiteindelijk te ijl en te verstopt in zijn weigering het niet rechtstreeks,
maar langs een omweg te zeggen. Dramatisch heeft Otten weinig uitgebuit en de
zoons bij voorbeeld geen pijnlijke herinneringen gegeven. Behalve aan het slot, daar
begint de novelle pas echt te leven, te meer omdat de herinneringen van Olga dan
plotseling door een haar onbekend feit worden omgewoeld. Ottens taalgevoel gaat
soms met hem op de loop, zodat zijn zinnen, woorden en vergelijkingen niet altijd
helemaal passen bij wat hij wil vertellen. De ‘zwarte doos’ als metafoor voor de
herinneringen aan een vader doet een onthullende en dramatische inhoud
veronderstellen. Het is alsof hij niet geopend wordt.

Ger Thijs, foto Chris van Houts

Het moet iets met toneel te maken hebben: het verstoppen van emoties tot je ze
nauwelijks meer kunt zien. De andere toneelschrijver die met proza debuteert, Ger
Thijs, heeft in De huilende man een aanmerkelijk kwetsbaarder hoofdpersoon. Alsof
hij aan het gevaar van verstoppen wilde ontkomen liggen de emoties, angsten en
onzekerheden bij hem juist te kijk. De Franse leraar aan een lyceum in Amsterdam
Jean Paul reist hals over kop naar zijn geboortedorp aan de grens in Zuid-Limburg
omdat zijn moeder op sterven ligt. De telefoon wekte hem uit een droom waarin hij
achter op de fiets bij een man zat. Hij weet niet waar ze heen gaan, merkt dat de man
ineens begint te huilen en ze komen uiteindelijk bij een vrouw. Hij is bang dat de
man hem gaat slaan, maar de beweging die hij met zijn arm maakt kan ook een gebaar
van troost zijn. Hij denkt dat hij zal worden vermoord, maar eerst door de man zal
worden omhelsd.
De huilende man doet vanaf de eerste hoofdstukken sterk aan het proza van Dirk
Ayelt Kooiman denken (‘Ik voelde me uitstekend, toen ik in de trein stapte. Mijn rol
dicteerde me precies wat me te doen stond’), maar deze verwantschap verdwijnt al
snel omdat Thijs de roman in een lichtelijk irreële, Belcampo-achtige sfeer brengt.
In de trein blijken allemaal ouden van dagen uit zijn geboortedorp te zitten, die een
tochtje naar het Noorden hebben gemaakt. Zij herkennen hem als de onverbeterlijke
deugniet die in een internaat werd gedaan. Hij is door deze confrontatie onmiddellijk
weer in de sfeer van zijn jeugd, een terugval in de tijd die hij niet had kunnen voorzien
toen hij zo passend in zijn rol vertrok. Hij wil met die mensen eigenlijk niks meer te
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maken hebben en stapt onder luid protest van de vrouwen niet in de bus die hen naar
het dorp zal brengen maar gaat met een taxi. Daarmee bevestigt hij wat ze altijd al
wisten: die van Paul willen altijd anders zijn. Maar bij Jean is toch iets losgeraakt:
bij aankomst in het mijnwerkersdorp begint hij zich vreemd te gedragen, gaat in het
holst van de nacht - nog voor hij zijn ouderlijk huis is binnen geweest - op een grote
steenberg achter het huis zitten en schreeuwt naar de mensen in de buurt.
De terugval van Jean in de tijd is ook een terugval van iemand uit de provincie
die nog niet helemaal aan het leven in de grote stad heeft kunnen wennen. Het dorp
is in verval, de mijn is gesloten en de mannen weten niet wat ze moeten uitvoeren.
Het zijn zonderlingen geworden, die dromen over het weer in gebruik nemen van de
mijn of ze zijn kinds aan het worden. Zijn moeder blijkt bij zijn aankomst al maanden
op sterven te liggen in een coma. Zijn zuster is het echter zat, ze wil dat er een eind
aan komt zodat ze misschien verandering kan brengen in haar eigen leven dat ook
dood dreigt te lopen. Ze heeft het raam in de kamer waar de moeder ligt opengezet
in de hoop dat ze naast kanker ook nog longontsteking zal krijgen en het sneller
voorbij zal zijn. Of Jean aan deze versnelling van de dood maar medeplichtig wil
zijn.
De scène in de trein met de ouden van dagen en zijn pathetische gedrag op de
steenberg bracht de roman al in een irreële sfeer, in de kamer waar zijn moeder ligt
begint Jean een gesprek met haar waarbij men aanvanklijk denkt dat het echt is. Maar
het is inbeelding, aan het eind van het hoofdstuk blijkt dat ze geen mond heeft
opengedaan. Daarna gaat hij naar zijn vroegere kamer en treft daar een jongen op
een bed: dat is hij zelf. Als ze met elkaar gesproken hebben, verdwijnt de jongen en
nestelt zich in Jeans buik. Dit angstige jongetje zal daar blijven en van tijd tot tijd te
voorschijn komen, want hij vertolkt de angst van Jean.
De terugkeer naar het dorp ving Jean, ondanks de treurige missie, wel monter aan,
maar het loopt uit op een confrontatie met al zijn onverwerkte herinneringen en
emoties. Hij blijkt eigenlijk niets te weten van zijn vader, die op de dag dat hij werd
verwekt naar de oorlog moest als Duits soldaat. Het is hem nooit precies verteld en
vandaar dat hij zich een verleden heeft gefantaseerd. Zijn vader heeft hij nooit gezien,
zijn moeder heeft hij altijd gehaat. Ze was de onderwijzeres van het dorp, die na het
verdwijnen en niet meer uit de oorlog terugkomen van haar man hard is geworden.
Jeans emotionele stabiliteit is daardoor gering, hij weet nooit precies wat hij moet
voelen (‘Ik heb altijd meer dan één gevoel tegelijk’). Het niet vertelde verleden
fantaseert hij op basis van luttele gegevens. In welke stemming hij is verwekt?: is
zijn moeder verkracht of is hij vriendelijk geconcipieerd? Alle reden voor onzekerheid
over de rechtmatigheid van zijn bestaan. Ger Thijs is weliswaar openlijk over de
verwarring van zijn hoofdpersoon, die verwarring zelf kristalliseert zich maar ten
dele uit. De huilende man is een roman over iemand die niet weet wie zijn vader was
en die altijd in het ongewisse is gelaten. Hij weet daardoor niet wat hij moet kiezen:
wilde de huilende man uit zijn droom hem nu slaan of troosten, wilde hij hem
vermoorden of omhelzen?
Zijn moeder zegt soms een woord dat hij en zijn zuster niet helemaal thuis kunnen
brengen: het lijkt op ‘moed’, maar de vraag is of ze het laatste deel van haar mans
naam (Helmut) uitspreekt of ‘moed’. Dit woord versterkt de onzekerheid bij Jean:
in het eerste geval heeft zij misschien spijt, in het tweede spreekt ze zich zelf moed
in.
Zowel bij Otten als bij Thijs is het hebben van een baard een essentieel, hoewel
wat afgezaagd, gegeven. In beide gevallen proberen de mannen er hun identiteit mee
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te veranderen of te verbergen. In De huilende man wordt hij uiteindelijk afgeschoren,
maar zonder dat Jean verzekerd is van een solide identiteit. De huilende man is geen
briljant debuut, maar Thijs slaagt er wel in irreële elementen in een treurige provinciale
omgeving een overtuigende plaats te geven. Een groots provinciaal drama wordt het
niet omdat de bijfiguren daarvoor te weinig gezicht krijgen. Maar de verwarring over
Jeans herkomst wordt in evocatieve hoofdstukken begrijpelijk gemaakt met een
zweem van dorps bijgeloof. De mannen zijn in De huilende man de zwakken, de
vrouwen de sterken. Dat heeft te maken met het wegvallen van hun grootste trots,
de mijn, maar ook met hun onvermogen zich daarvan te herstellen. Misschien had
de roman daarom beter De huilende mannen kunnen heten.
■
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Het verheven heimwee
De bidprentjes en oogverblindende raadsels van de prerafaëlieten
in Londen
Doeschka Meijsing
Het was in 1848. Op het Europese vasteland lag men nog na te hijgen van de
nationalistische en burgerlijke revoluties, waartoe de Parijse februarirevolutie het
sein had gegeven. Twee jaar eerder was de bevolking van Ierland door
achtereenvolgende mislukte aardappeloogsten tot de helft teruggebracht. De massale
uittocht van de Ieren naar Amerika was begonnen. In Groot-Brittannië zelf had de
trek naar de steden geleid tot verpaupering en harde armoede in diezelfde steden.
Twee jaar later zou ‘David Copperfield’ van Charles Dickens verschijnen.
Maar in september van dat jaar zaten zeven jonge mannen bijeen in een huis om de
hoek van het British Museum en spraken over Kunst, de vrijstaat van het
onbekommerde denken.
Wat een genot zou het zijn, daarbij te zijn geweest. Vooral vanwege de uitkomsten
van dat gesprek. De zeven jonge kunstenaars besloten dat ze oprechte ideeën wilden
vormgeven; dat ze heel oplettend de natuur zouden bestuderen om haar weer te
kunnen geven, en dat ze absoluut goede schilderijen zouden maken, afwijkend van
al het conventionele, zoals door Reynolds voorgeschreven. Deze hemelbestormende
conclusies waren de grondslag voor het daarmee nieuw opgerichte gezelschap, the
Pre-Raphaelite Brotherhood, in onze taal van nu de prerafaëlieten genoemd. De
belangrijkste drie van de zeven waren William Holman Hunt, die niet kon schilderen
maar wel visie had; John Everett Millais, die een natuurtalent was wat schilderen
betreft, maar geen ideeën had; en Dante Gabriel Rossetti, die op elk terrein begaafd
was en dus op geen terrein geniaal.
Even nog had de broederschap overwogen zich zelf ‘Vroege Christenen’ te noemen,
maar die term viel af omdat ze te veel associaties meebracht met de Duitse
schilderschool De Nazareners, en omdat het te veel zou wijzen op verwantschap met
het rooms-katholiek geloof.
Voor dat laatste waren ze niet voor niets bevreesd, want veel van de schilderijen
uit de jaren 1848-1854 zijn honderd jaar later via rooms-katholieke distributie op
rooms-katholieke lagere scholen uitgedeeld als prentjes ter beloning van goed gedrag
of zuiver schrijven & spellen. Ik kan ervan meepraten.
De benaming prerafaëlieten kozen ze omdat ze terug wilden naar een stadium vóór
de deinende beweging die Rafaëls schilderijen kenmerkte. Ze wilden schilderijen
maken die eenvoudiger, strakker in de compositie waren en vooral onschuldiger in
de thema's. Onschuld, puurheid, witte verf te overdekken, om dan met aquarelpenselen
de olieverf erop aan te brengen. Resultaat van dit procédé was dat de doeken lichter
en transparanter werden dan tot dan toe gebruikelijk was. Genoeg om de aandacht
te trekken. De tentoonstelling die tot 28 mei in de Tate Gallery in Londen aan de
prerafaëlieten is gewijd, biedt onmiddellijk bij het binnenkomen alle mogelijkheden
tot weerzin: wat een belachelijk pathetische schilderijen hangen daar in die eerste
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zaal. En erger nog: wie heeft ooit bedacht dat er zulke idioot krullende, ondulerende,
goudkleurige lijsten om die doeken heen moesten? De rijke Victoriaanse tijd heeft
dat bedacht.

Dante Gabriel Rossetti: Ecce Ancilla Domini! (1849-50)

De Margaret Thatcher-tijd heeft het overgenomen en de busladingen met Britse
onderdanen blijven onder de tirannie van genadeloze gidsen bij deze schilderijen uit
de periode 1845-1848 hangen.
Je kunt pas weer normaal ademhalen en van de schrik bekomen als je in de
volgende zalen de eerste werken ziet van Millais, Hunt en Rossetti, nadat ze hun
broederschap hebben opgericht. Hoewel dat ook nog niet eens zo eenvoudig is. Wat
bij voorbeeld te denken van Rossetti's The Girlhood of Mary Virgin? Of diens Ecce
Ancilla Domini!? Wat is er in godsnaam voor aardigs te vertellen over Hunts A
Converted British Family Sheltering a Christian Missionary from the Persecution
of the Druids? In ‘The Girlhood’ bij voorbeeld zien we een jonge Maria onder de
hoede van haar moeder Anna borduren aan een rood lapje. Beide vrouwen hebben
een halo-ding boven hun hoofd zweven, bekend als nimbus voor heilige personen.
Buiten het raam, in een idyllische zomerdag kopt een man (de vader van Maria? Wie
was de vader van Maria?) de bloesem. Alle dingen op het schilderij hebben een
symbolische betekenis, zoals Dante Gabriel Rossetti in een begeleidend sonnet
duidelijk maakt, maar laten we eerlijk wezen: waarom zou ik via begeleidende tekst
te weten moeten komen dat de stapel boeken op het schilderij allemaal een
symbolische kleur hebben als het schilderij zelf mij niets anders vertelt dan een
anekdote uit een bepaalde hoek?
De Victoriaanse tijd in ieder geval vond het prachtig, maar Groot-Brittannië was
ook niet gezegend met grote schilderskunst voordat deze jonge hemelbestormers
zich presenteerden.
Toch was er ook kritiek. Vooral John Everett Millais kreeg het hard te verduren
met zijn Christ in the Carpenter's Shop. Dat schilderij toont de jonge Jezus van
Nazareth, die waarschijnlijk door een splinter in zijn vaders werkplaats een bloedende
schram in de palm van zijn hand heeft. Natuurlijk verwijst dat naar de latere
spijkerwonden van de kruisiging. De kritiek vond het blasfemie, vond het ook ruiken
naar het verfoeilijke roomse geloof. De leukste opmerking kwam van Charles Dickens,
die het Christus-kind op het doek beschrijft als: ‘Een afzichtelijk, grienend, roodharig
jongetje met een scheef nekkie in een nachtjapon dat in een goot in de buurt een
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wondje heeft opgelopen en dat toont ter wille van de contemplatie van een knielende
vrouw, die zo huiveringwekkend van lelijkheid is dat ze (aangenomen dat het mogelijk
is voor een menselijk wezen om één moment in leven te blijven met zo'n dichtgeknepen
keel) voor de rest van het gezelschap model zou kunnen staan als een monster in het
gemeenste Franse cabaret of in de laagste jeneverkit in Engeland.’
Gelukkig voor hen kregen ze na de bittere ontvangst van hun werk na de eerste
jaren, steun van de kunstcriticus John Ruskin. Hij werd de grote pleitbezorger van
de prerafaëlieten. Hij wees het publiek erop dat alles wat er op de doeken stond
symbolisch was. Dat alles een literaire context had. En dat de Victoriaanse dames
en meneren maar eens moesten leren dat de schilderijen van de broederschap gelezen
moesten worden.
Dat is zeker het geval. Op de goudkleurige, ondulerende lijsten staan steeds wer
de dichtegels die de inspiratie voor de onderwerpen hebben geleverd: van Keats,
Shakespeare, Tennyson, de bijbel, Boccaccio tot en met Dante Gabriel Rossetti zelf.
Het was een uitgesproken literaire uitdrukkingsvorm die de prerafaëlieten kozen.
Groots, imponerend soms verbeeld. Maar geen nieuwe beeldende taal. De
historiserende, vooral middeleeuwse ‘settings’ van hun werk benadrukken die
dienstbaarheid aan literaire inspiratiebronnen sterk. Ook de stijlcitavervolg op pagina 11
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1. John Everett Millais: Isabelle (1848-9)

2. John Everett Millais: John Ruskin (1853-4)

3. John Everett Millais: Mariana (1850-1)

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

4. Dante Gabriel Rossetti: La Pia de' Tolomei (1868-80)

5. John Everett Millais: A Huguenot, on St. Bartholemew's Day, Refusing to Shield Himself from
Danger by Wearing the Roman Catholic Badge (1851-2)

6. John Everett Millais: Autumn Leaves (1855-6)
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Schrijven? Ik heb er een hekel aan!
Het zestiende deel van Multatuli's Volledige Werken
Multatuli, Volledige Werken deel XVI Brieven en documenten uit de jaren
1873-1874 Uitgever: G.A. van Oorschot f60,Battus
Multatuli leeft! Na een eeuw wordt hij in nette kranten beschimpt, wordt hij door
een collega-schrijver op de televisie verraden, wordt hij door een rooms blaadje
misbruikt, en ontstaat er weer een ingewikkelde ‘kwestie’ rond hem. En dat allemaal
in de week waarin zijn geboortedag, uit 1820, valt.
In NRC Handelsblad van 10 maart jongstleden schrijft F. Schröder in een
Islam-nummer van het Zaterdagse Bijvoegsel een pagina vol over ‘Mohamed contra
Max Havelaar’, dat eigenlijk gaat over een rivaliteit tussen Snouck Hurgronje en
Multatuli.
Schröder schrijft daar tot mijn niet geringe (ontsteltenis? geamuseerdheid? Laat
ik zeggen:) verbazing: ‘De vrijdenker Van Vloten had in een brochure met enig recht
zijn (Multatuli's) persoonlijke leven op straat gegooid en de hoogmoedige ongelovige
vergeleken met de dito gelovige Bilderdijk.’ En dat vlak nadat Anton Constandse
een Brandende Kwestie had gewijd aan ‘Van Vloten, de vijand van Multatuli’. Die
Van Vloten zal altijd berucht blijven dank zij Multatuli, dacht ik, maar voor Schröder
is het dus: beroemd.
Ik had op die tiende maart tijdens een lezing bij de jaarvergadering van het
Multatuli-Genootschap maar over Van Vloten gezwegen. Wel had ik een kleine
filippika gewijd aan Jeroen Brouwers die de woensdag ervóór op de VPRO-televisie
de moed had gehad om te zeggen dat niemand meer de Max Havelaar las. Daar zijn
op dit moment vier of vijf edities van in de winkel. Een populaire serie als De
Salamander brengt niet alleen de Havelaar maar ook de Millioenenstudiën. Er moeten,
in meer dan een eeuw, meer dan een miljoen exemplaren van zijn verkocht. De
Havelaar staat op de tophonderd uit de Wereldliteratuur die elf critici en schrijvers
hebben opgesteld. Jeroen Brouwers, die in mythomane theatraliteit Multatuli vergeefs
tracht te imiteren, bedoelt waarschijnlijk: Waarom pleegde Multatuli geen zelfmoord?
Die vraag is inderdaad gerechtvaardigd, maar kan pas behandeld worden als zijn
Volledige Werken het moment van zijn dood bereikt hebben.
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Grafische voorstelling van het tempo waarin de delen Brieven en Documenten verschijnen

Spion
Mijn scheldpartij tegen Brouwers wekte in het bedaagde Multatuli-Genootschap zo'n
stormachtig applaus dat een spion van het paapse weekblad De Stank het knopje van
zijn geluidvastlegger kon indrukken, en met zijn van mij gestolen eigendom de benen
nam.
Of het legaal is om iemands toespraak voor een besloten gezelschap verfomfraaid
af te drukken zonder om toestemming te vragen (en het papenblad wist dat ik die
toestemming nooit zou geven) is één ding, maar zeker is het onfatsoenlijk.
Ik had dat verhaal beloofd aan het orgaan van het Multatuli-Genootschap, Over
Multatuli, en nu zag ik het misbruikt in de guerrilla die dit het stankblad tegen mij
voert. Multatuli leeft! Om precies te zijn: hij wordt deze maand vierenvijftig jaar.
Vorig jaar werd hij tweeënvijftig. Toen verscheen namelijk deel XV, dat het jaar
1872 en de helft van '73 bestreek. Nu verschijnt bij de onvermoeibare Van Oorschot
deel XVI dat de rest van 1873 en de eerste negen maanden van '74 bestrijkt. In de
grafiek heb ik aangegeven in welk tempo de serie Brieven en Documenten verschijnt.
U ziet dat na een zeer trage start de snelheid nu hoger ligt dan één jaar per jaar. Als
deze versnelling wordt volgehouden, zullen we in 1987 aan het sterfjaar 1887 toe
zijn.
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Dekkers woonhuis te Wiesbaden

Sikko Ernest Willem Roorda van Eijsinga

Ik moet toegeven dat ik meer tijd besteed aan het ademloos lezen van de delen
Brieven en Documenten, dan aan de zeven delen met Multatuli's eigenlijke werk.
Er is geen persoon in de Nederlandse literatuur waarover zoveel legendes, kwesties,
misverstanden, onzinnigheden bestaan als over Eduard Douwes Dekker. En dank zij
F. Schröder, Jeroen Brouwers, en De Stank houdt het niet op.
Tussen de editeur van de Volledige Werken, professor Garmt Stuive-
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ling, en mij is een dialoog aan het groeien. In de bespreking van deel XV schreef ik
in de NRC van 15 juli:

Mina Kruseman

Op 20 maart 1873 schreef A.C. Wertheim, Amsterdams bankier en voorzitter van
het Multatuli-comité, een brief aan Douwes Dekker. Althans, we bezitten een
handgeschreven eerste deel van een brief met die datum erboven. In dat
handgeschreven eerste stuk staat niets bijzonders. Het tweede deel van deze brief is,
aldus Stuiveling, ‘alleen bekend dank zij een getypt afschrift, mij van collegiale zijde
ter beschikking gesteld’.
Wat nu? Wie is die collega die zomaar een getypt afschrift van een brief uit 1873
heeft? Professor Wertheim? Waarom mogen wij niet weten wie dat afschrift bezat,
wie het maakte, waar het origineel is gebleven? Het is weer een van de rarigheden
die de Multatulistudie tot zo'n kneuterige aangelegenheid maken, en waaraan de
definitieve editie van de Volledige Werken nu juist een eind had behoren te maken.
Op de allereerste bladzij van het nu verschijnende deel XVI geeft Stuiveling mij
antwoord:
Kort na het verschijnen van deel XV werd mij meegedeeld, dat de tweede helft van
de brief van A.C. Wertheim aan Multatuli, d.d. 20 maart 1873, waarvan mij enkel
een getypte kopie ter beschikking had gestaan, wel degelijk als autograaf bewaard
was gebleven. Deze was in het bezit van Dr. A.S. Rijxman, die bij het bewerken van
zijn dissertatie over A.C. Wertheim (1961) dit stukje handschrift had gekregen terwille
van een grafologische analyse. Daarbij werd meegedeeld dat het een brief betrof
van 21 maart 1871. (...) Toen ik van een van mijn vroegere amsterdamse collega's,
die bij de totstandkoming van het genoemde proefschrift betrokken was geweest, het
getypte afschrift kreeg, werd mij duidelijk dat het jaartal 1871 onmogelijk juist kon
zijn (...) Bij navraag in het Gemeente-archief te Amsterdam waar het Wertheim-archief
thans berust, kwam het eerste gedeelte van de bewuste brief als autograaf voor den
dag. Deze autograaf, waarvan Dr. Rijxman dacht dat ze verloren was gegaan, geeft
de juiste datering: 20 maart 1873. (...) Omdat niemand wist waar de autograaf van
het tweede gedeelte kon zijn, heb ik de brief gepubliceerd half volgens het handschrift
in het Gemeente-archief, half volgens de mij ter hand gestelde getypte kopie.
Vergelijking met de thans beschikbare autograaf (...) heeft mij ervan overtuigd dat
de getypte kopie betrouwbaar was; ik heb daaraan overigens nooit getwijfeld. (...)
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Mr. Carel Vosmaer

Professoren
Hiermee heldert Stuiveling weinig op. Ik haal Rijxmans dissertatie over A.C.
Wertheim. De halve brief is niet bij de grafologie gebruikt maar wel degelijk in het
verhaal aangaande Multatuli. Uit de dissertatie blijkt dat er maar één Amsterdams
hoogleraar bij betrokken was: Presser. En ik dacht nog wel dat Presser en Stuiveling
vijanden waren! Ik heb doctor Rijxman opgebeld. Mijn slag in de lucht bleek raak
te zijn: het was professor Wertheim die aan professor Stuiveling de kopie gaf (in
zo'n kwestie moeten veel ‘professoren’ voorkomen). Waarom zegt Stuif dat niet?
Waar bleef die briefhelft vijfentwintig jaar? Is de datering juist? Op welke brief van
Multatuli antwoordt Wertheim? Kennelijk had Dekker aan Wertheim hulp aangeboden
(de armoedzaaier die de miljonair hulp aanbiedt - maar dit kan bij Dekker heel goed).
Inderdaad schrijft de uitgever Funke aan Multatuli over geruchten dat Wertheim voor
een faillisement staat. Hoe wist Stuiveling dat de kopie goed was overgetikt? Waarom
vroeg hij het origineel niet? Hoe weet Stuiveling dat de brief van Multatuli nooit
gevonden zal worden?
Het is een minuscuul detail. Maar het ergert mij dat door Stuivelings
geheimzinnigheid die zaak pas na een jaar vertraging, en na vragen van mij,
gedeeltelijk wordt opgehelderd.
Moet ik niet eens beginnen met het recenseren van het nu verschenen XVIde deel?
Ach, wat moet ik recenseren? Je zou natuurlijk aangaande de jaren 1873/1874 moeten
schrijven over zijn vriendschappen met Vosmaer en Roorda en Mina Kruseman en
over zijn correspondentieschaak. Maar dat is door Bastet en Vervoort en De Waal
en Prins al uitstekend gedaan in hun ‘Mr. Carel Vosmaer’ (1967), ‘Sicco Roorda van
Eysinga. Zijn eigen vijand’ (1979), ‘Mina Kruseman. Portret van een militante
feministe en pacifiste’ (1978) en ‘Multatuli en het spel van koningen’ (1970).
In elk deel zit minstens één komisch hoogtepunt, één volstrekt raadsel, een drama
en een climax. Het humoristisch hoogtepunt in dit deel XVI is het plan dat Multatuli
aan alle toen bestaande regeringen toestuurt om voortaan de spoorkaartjes te gebruiken
om er reclame op te maken. Van Groot-Brittannië krijgt hij een kort beleefd briefje
van A.O.J. Liddell, namens Lord Crowe. Multatuli vertelt daarna dat Lord Crowe
hem een handige tip heeft gegeven. De staat Saksen-Weimar schrijft dat ze geen
spoorwegen hebben. Funke schrijft dat hij er niets in ziet, en Dekker wordt niet eens
kwaad op hem.
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Het volstrekte raadsel in dit deel XVI is de logeerpartij van broer en zus Op den
Coul. Broer sterft in Multatuli's tijdelijk huurhuis in Wiesbaden. Voor de zuster
koestert Multatuli een verliefdheid, waarover hij als volgt aan zijn vriend Vosmaer
schrijft: ‘ze maakt aanspraak op meer hartelykheid dan ik op-den-duur geven kan.
Misschien ook heeft ze daarop aanspraak, want ik heb me wat al te vriendelyk getoond
- en ik meende het! - vóór haar komst. Nu heeft ze haar heele toekomst op my gezet,
en... ik zit er me bezet! Als ze hier blyft - by ons wonende of niet! - agiteert my 't
idee dat ik haar verwaarloos, even erg als 't niet-verwaarlozen my zou uitputten. En
ik kan niets missen voor m'n werk. Elke afleiding van dien aard komt me zeer spoedig
op broodsgebrek te staan.
Toch is zy te goed en te lief om haar te bruskeren. Ik kan het niet. Dit alles
bezwaarde my gister op en na de wandeling. Och, die zaak is zo moeielyk. Toen haar
zieke broêr nog leefde was haar hier-zyn gemotiveerd. Maar nu?

CHARLOTTE MUTSAERS

Denk van deze verhouding geen ordinair kwaad. Och neen! Eigenlyk zou dát
minder beduiden, ik al-
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thans zou daarvan geen hoofdzaak maken, maar dat terugstooten van haar
aanhankelykheid. Telkens ben ik brusk en lastig om niet hartelyker te wezen dan
eigenlyk goed is, en daaruit volgt dus weer een hartelykheid die grooter is dan noodig
wezen zou als ik geen onvriendelykheid had te boeten gehad. 'n Vervloekte historie!
(...) Nooit had 'n “Verleider” - 'n mal woord, en meestal 'n leugen -, zoo'n last van
z'n verleidsel, als ik van m'n nietverleiden. Dat's meer gebeurd!’
Het drama en de climax van dit deel XVI is het overlijden op 13 september 1874
van zijn in Venetië wonende vrouw Tine.

't ruischen
We kunnen nagaan wat Multatuli elke dag schrijft, en volgens Mimi, die in Wiesbaden
zijn leven deelt, is in de Ideeën van die dagen het bericht van Tines dood terug te
vinden. Maar Stuiveling laat zien dat dit niet klopt. Multatuli maakt zich druk in
talloze brieven aan vrienden. Voor ons komisch is dat hij tegen Funke klaagt over
Vosmaer, tegen Vosmaer over Roorda (en Roorda door Vosmaer laat uitschelden)
en tegen Roorda over Funke.
Gelukkig is meer dan veertig procent van dit XVIde deel van Multatuli's eigen hand.
Wat schrijft die man toch goed! Op 7 oktober 1873 schrijft Mimi aan Funke als volgt
over Dekkers gevoeligheid voor geluiden: ‘Hij ziet dit zelf zeer goed in, en zeide
onlangs: “als we een huisje konden laten bouwen in 't bosch, geheel afgezonderd,
dan zou misschien het ruischen van de bladen mij tenslotte in die algemene stilte
nog hinderlijker worden, dan hier thans de rijtuigen zijn”.’
Wat Dekker precies tegen Mimi zei zullen wij nooit te weten komen. Maar hij had
het op 6 oktober zó aan Funke geschreven: ‘Ik vrees dat ik last hebben zou van 't
ruischen der boomen als ik in in 't bosch woonde.’
Hoe vergaat het Multatuli in Wiesbaden? Brieven geven daar natuurlijk nooit de
juiste informatie over. In ieder geval schrijft hij op 11 juli '73 aan Roorda: ‘Ik voel
me vlug, werk goed en ben opgeruimd.’ Op 4 november aan dezelfde: ‘Ik werk slecht!
Elke letter die ik schryf, valt me moeielyk. Ik ben geen schryver! Ik heb 'r 'n hekel
aan! Dat vervloekt geredeneer!’
Het geldgebrek moet niet overdreven worden. De hele negentiende eeuw is een
schraperige eeuw. Daarvoor waren ze nog armer, maar toen kon je alleen schulden
maken als je van adel was, en bleef iedereen op zijn plaats. Lees de brieven van
Thorbecke: zelfs je rechtmatig toekomend loon moest je altijd bij elkaar bedelen. Je
viel toen letterlijk dood op een dubbeltje. Maar bij Multatuli is dat dubbeltje wel
honderd gulden. Mina en de tante van Jacques Perk komen voor het eerst in
Wiesbaden op bezoek. Een scène die geen biograaf kan overslaan. Maar al wat we
hebben is Mina's verslag. Mimi wordt weggehouden. Mina schrijft later dat ze wel
had gezien dat er een vrouw in huis was. Dekker gaat een avond met ze uit. Zijn
uitgever hoort dit en stuurt hem f 100 extra. Waar moet je dat mee vermenigvuldigen?
Zeg een factor 20, tussen 1873 en 1984. Kent u een Nederlandse uitgever die zijn
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auteur in Parijs tweeduizend gulden stuurt als hij hoort dat de man met Linda van
Dyck en de tante van Jan Blokker jr. op stap is geweest?
Voor 1987 is ons een teksteditie van de Havelaar beloofd, en de
Multatuli-encyclopedie van K. ter Laan. Is het te veel gevraagd om daar nog drie
dingen bij te krijgen? Een bibliografie als vervolg op die van De Mare uit 1948 (toen
al tweeduizend nummers)? Een biografie, al was het maar een tweede helft bij Paul
van 't Veers Het leven van Multatuli? En nog een derde ding:
Kees Fens heeft in zijn recensie van deel XV gevraagd om een nieuwe editie
waarin werk en brieven en documenten door elkaar heen strikt chronologisch geordend
zijn. Dat was trouwens het plan waar Edgar du Perron in 1939 mee bij Garmt
Stuiveling kwam. Voor die editie is de thans verschijnende nuttig voorwerk. Als die
editie in 1987 begint, kan hij in het jaar 2000 voltooid zijn. Ook dan zal Multatuli
gelezen, vereerd, en bestreden worden. Die man is niet kapot te krijgen. ■

CHARLOTTE MUTSAERS
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Heimwee
vervolg van pagina 6
ten, van Giotto via Mantegna tot Caravaggio geven aan dat de naam prerafaëlieten
niet zozeer een keuze was voor een eenvoudiger, meer directe manier van schilderen,
maar veel meer een buiging voor de traditie en een hommage aan de gevestigde
waarde van eeuwen.
Zo'n hevige olympusbeklimming als de jonge schilders wilden kon ook niet echt
stand houden. Enige jaren na het beginselprogram is er van het oorspronkelijke
concept al nauwelijks meer iets over. Er wordt nog wel inspiratie opgedaan uit de
literatuur, maar het middeleeuwse concept en het christelijk idee heeft afgedaan. Wat
steeds belangrijker wordt is - hoe kan het anders in een tijd waar zelfs tafelpoten als
erotisch golden - de vrouw, de erotiek, het afscheid, de onmogelijke liefde. Er wordt
veel en droevig geleden in deze afdeling. Bij het bekijken van April Love van Arthur
Hughes weet je niet te kiezen tussen de bange tederheid van het paarse meisje of het
hopeloos heftige verlangen van de man. En bij Mariana van Millais geeft de ongewone
houding van de vrouw op het doek reliëf aan de begeleidende woorden van Tennyson:
‘She only said, “My life is dreary,/ He cometh not” she said;/ She said, “I am aweary,
aweary,/ I wish that I were dead!”’ - en niet andersom. Met vrouwen en kinderen
konden de vrienden aanzienlijk beter overweg dan met hun beginselprogramma. De
mooiste schilderijen zijn die van kinderen. Autumn leaves van Millais; The King of
Hearts van Hunt; L'Enfant du Regiment van Millais; Lucy Madox Brown van Ford
Madox Brown; en vooral Leisure Hours van Millais, waar de linker kinder-lady je
voor eeuwig doet binden aan Alice van Lewis Carroll.
Dante Gabriel Rossetti is degeen die op de latere jaren van de broederschap het
meest het stempel drukt. De naam prerafaëliet verdient hij dan nauwelijks meer. Hij
schildert vrouwen, flamboyanter dan Rafaël ooit gewaagd heeft - eerder Rubens dan
de Giotto-achtige Maria's waarmee hij begon. Alle onschuld, alle puur natuur is hier
afgelegd ter wille van de geschilderde vrouw die als Beatrice of als Proserpina het
oorverdovende en oogverblindende raadsel voor de man vertegenwoordigt. Het was
er de tijd naar, zullen we maar zeggen.
En inderdaad, een van de charmante aspecten aan de broederschap was dat ze zo
‘model-hunting’ waren, steeds op zoek naar vrouwen die in uiterlijk overeenkomen
met wat ze wilden schilderen. Ze wisselden de modellen uit, ze zochten er naar voor
elkaar, ze werden er verliefd op. Sprankelende en dramatische vrouwen vonden ze
in de latere periode en ze bewezen er eer aan met hun penselen. De dames uit de
gegoede Victoriaanse stand zullen met gepaste jaloezie deze doeken onaangenaam
gevonden hebben en geoordeeld hebben dat ‘the ceiling needs painting’.
Erg veel moet men zich van deze verhouding tussen schilder en model ook weer
niet voorstellen. De vele portretten die Dante Gabriel Rossetti van Jane Morris, de
vrouw van zijn broederschapgenoot en sociaal bewogen vriend William Morris
schilderde, tonen een melancholie en hartstocht die meer wil is dan werkelijkheid.
De correspondentie tussen Rossetti en Jane Morris, in 1976 door John Bryson
uitgegeven, laat zien hoe ingekankerd saai de Victoriaanse tijd eigenlijk was.
Allemachtig, als ik verliefd was, wist ik minder saaie brieven te schrijven. Wat het
meest opvalt aan de tentoonstelling van de prerafaëlieten is de stilte die er heerst. Er
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zijn altijd maar bloemen en grassoorten op de doeken. Geen steden, geen huizen of
fabrieken. Het is er nooit slecht weer. Het kwinkeleert en bloeit in volle zomers of
rijpe herfsten - en tegelijkertijd is alles bevangen door een doodse stilte. Alsof het
lave van de Vesuvius over Pompeïji is gevallen.
Een groot heimwee naar vermeende historische geborgenheid, leverde deze doeken
op, gepaard aan een intens verlangen iets met de eigen tijd te doen, iets nieuws en
ongebruikelijks.
Ik begrijp de emotie die de broederschap gevoeld moet hebben, op de rand van de
industriële uitbarsting en dreiging van hun tijd. Maar ik vraag me af of ik veertig jar
na dato ‘nu’ - als er weer eens een tentoonstelling van prerafaëlieten te zien zal zijn
- meer begrip zal hebben voor de vorm waarin ze hun verheven heimwee goten, en
vooral of ik me er meer mee verwant zal voelen dan ik nu doe. Nu is het of alle
figuren op de schilderijen met stomheid zijn geslagen. En alsof de kijker hetzelfde
overkomt: nieuwsgierig naar de drijfveren van deze Victorianen, maar niet werkelijk
geraakt door wat de penselen hebben gedaan.
■
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Een kathedraal van schrijversvlijt
Willem Brakman opnieuw in de verbeelding gedoken
De oorveeg door Willem Brakman Uitgever: Querido, 200 p., f32,50
Frans de Rover
In de romantheorie bestaat de term ‘onbetrouwbaar perspectief’: de verteller door
wiens ogen de verhaalgebeurtenissen gepresenteerd worden, blijkt de lezer doelbewust
op het verkeerde been gezet te hebben. Mijn bespreking van Brakmans novelle De
reis van de douanier naar Bentheim kreeg als koptitel mee ‘Op het netvlies van een
duivels oog’ (VN 19-11-1983): het in Brakmans laatste boeken zo stereotiep kijken
en loeren resulteerde in een gecompliceerde constructie met als hamvraag: ‘wie kijkt
in wiens verhaal naar wie?’ In zijn nieuwe roman De oorveeg, waarin het
hoofdpersonage (maar het is de vraag wie dat is) wederom van de duivel bezeten is,
heeft Brakman dit vertelprincipe nóg geraffineerder en nóg gecompliceerder
uitgebouwd.
Het begint allemaal weer ouderwets vertrouwd: ‘Mijn naam is Vliegen, meneer
Vliegen, ik woon hier in de stad O. en dien haar naar beste weten en kunnen als
hoofd administratie van de Verenigde Uitvaarten op Algemene Basis, waarover ik
u te zijner tijd uitvoeriger hoop te berichten.’ Meneer Vliegen houdt woord - ‘veel
in uitvaarten regelt zichzelf en als geboren wandelaar weet ik dat er altijd een reden
te vinden is om eens even stil te staan en met interesse om zich heen te kijken.’ Maar
zulke kijkers zijn geen zwijgers; gaarne mag hij tijdens die wandelingetjes daarom
een praatje maken, bij voorkeur met iemand ‘die echt wist te luisteren en niet steeds
maar stond te wiebelen van het ene been op het andere, met wegdwalende ogen en
dat vervloekte mechanisme “mm, mm, jaja”.’ Een sterotiepe Brakman-man; met
tegenzin meldt hij dat hij gedwongen zal zijn een van de hoofdpersonen te
introduceren en hij stelt dat moment dan ook zo lang mogelijk uit door eerst nog
eens uitvoerig te dwalen door de tempel van de verbeelding - het museum te O. Daar
blijkt alras het onbetrouwbaar karakter van meneer-de-verteller Vliegen: mocht hij
de lezer aanvankelijk gepaaid hebben hem op zijn woord te geloven door confidenties
over zijn liefde voor duiven en een smartelijk verhaal van een zinloos neergeknalde
duif in het zicht van de Rotterdamse kade, nu toont Vliegen zijn ware aard. De duiven
ritselen in zijn hoofd: boven een doorgang tussen twee museumzalen bemerkt hij
een antiek vogelkooitje, ‘een waar kathedraaltje van huisvlijt’ en hopla!... Vliegen
verbeeldt er een sprekende duif in met wie hij een onthullende dialoog voert. Vliegen
vertelt de geschiedenis van de door Herakles bedrogen Atlas die voor eeuwig de last
van de wereld torst: ‘maar veel mooier is de poëet, kreunend onder de last van zijn
ontstolen visoen. Daar wordt hij tot de god van de gekraakten en ingedrukten, van
auguren, vervoerden, dragers der vonk en zieners die moeten leven te midden van
hinderlijke museumbezoekers en ander boos gezelschap. Ik kies voor het laatste, hoe
denk je daarover?’ ‘Mij is het allemaal best,’ zeg ik, het antwoord van de duif
herhalend, want als bij Brakmans personages het fabuleren begint, breken hemel en
hel van taalbeelden los. Het is de hoogste tijd dat het hoofdpersonage Loog aantreedt,
dat volgens Vliegen toch al steeds in zijn verhaal aanwezig was, ‘elke keer als ik
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maar iets over mijzelf te berde wil brengen. Hij sluipt binnen als de grondnevel in
een kampeertent, er is niet veel tegen te doen.’

Pruilend proza
Loog wordt voorgesteld als een fabrieksarts die bovendien nog schrijft: ‘fijnzinnig,
licht pruilend proza, kleine landjuwelen, ragfijne schetsen, vluchtige notities, scherpe
inwendige waarnemingen, glossen, Falklandjes, Schelfhoutjes.’ Vliegen herkent veel
in hem en biedt hem aan zijn mentor te worden; hun relatie gedijt voorspoedig ‘tot
een boeiend spel van parallellen, spiegelingen, kreeftegangen, antithesen en een zich
immer handhavende onverklaarbare rest.’ Ziedaar het structuurprincipe van de
roman: uit diverse passages wordt duidelijk dat Loog ontstolen is aan het visioen
van de poëet, van meneer Vliegen. Maar ook Vliegen zelf, hoe gaarne hij ook wandelt,
rondkijkt en vertelt, blijkt uiteindelijk het produkt van weer een andere poëet. Tegen
het einde van de roman wordt Vliegen uit zijn ik-verhaal geschreven, het meest
expliciet wanneer Loog op het schavot staat - Vliegen is getuige: ‘Hij stond zo ijverig
in een boekje te krabbelen of zijn leven er van afhing.’ Als op een teken van de paus
(nú al in Nederland, jawel) het hoofd van Loog rolt en tot stilstand komt in een
modderig plasje regenwater, wordt over Vliegen gezegd: ‘Graag had de
kroniekschrijver eraan toegevoegd dat daar ook nog een vlucht duiven voorbij trok
alsof zijn ziel werd meegenomen naar lichtende diepten, maar dat was niet zo. Dat
is nooit zo.’

Willem Brakman
foto Chris van Houts

Zulke dingen zijn alleen maar in de verbeelding en daarvan is de roman het
uitbundig verslag, want vóór Loogs kop rolt is er heel wat gebeurd - zo veel dat het
niet in een recensie valt samen te vatten. Vliegen loopt daarvoor op zijn tochten te
veel psychisch en fysiek uitzonderlijk uitgedoste figuren tegen hun vaak onwelriekend
of anderszins getormenteerd lijf, variërend van Bolhaar, Bloesem en Velours tot een
uit een heksenmoeder geboren straatprediker, ‘een paapje van zo'n jaar of twintig,
smal en wit door vasten en nachtelijke ontucht’. Kern van de geschiedenis vormt
echter de oorvijg die Loog toegediend krijgt van zijn chef Kaloenke nadat hij op een
toilet in een boekje Kaloenkes geheime lust ontdekt denkt te hebben: ‘Dat was een
vrouw in een visnet, met een hoge hoed op, lange zwarte handschoenen en hakken
als dolken.’ (Als ‘Lilly’ - wie anders - zal zij bij de onthoofding van Loog aanwezig
zijn). Wanneer hij jolig opmerkt: ‘Ik heb je Venus bespied’ is het pats! van de chef.
Vliegen verklaart Kaloenkes reactie met de veronderstelling dat deze verstaan
moet hebben: ‘ik heb je penis bespied. Dat kan niet anders, je moet daar begrip voor
kunnen opbrengen. Er was ten slotte een sleutelgat.’ Maar Loog kent geen begrip
meer; hij ontwikkelt een gigantische wrok (waarbij die van Achilles bijkans verbleekt)
en probeert Kaloenke op alle mogelijke en onmogelijke (maar wel heel komische)
wijzen het leven onmogelijk te maken. Uiteindelijk wendt hij zich per brief tot de
Heilige Vader in Rome met een verzoek om bijstand.
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Taalvirtuositeit
De jezuïetjes arriveren en Kaloenkes gangen worden afgeloerd: ‘Op naar de Boze,’
zeiden de heren vrolijk, ‘of naar de Boozje, zoals de Heilige Vader zegt.’ Maar
ondanks Loogs verzoek aan de paus ‘niet in het valletje te trappen in deze naar
kleverig hoorn en slijm riekende man de een of andere gestalte te zien van mijn eigen
ziel’, is dat nu precies wat zal geschieden - wat móét geschieden in een verhaal waarin
iedereen iedereen verzint. Een gewelddadig einde aan een roman die op een bijna
gewelddadige manier Brakmans taalvirtuositeit demonstreert. Ik vraag me soms af
welke helse taferelen zich in het hoofd van die man moeten afspelen om zo'n
‘kathedraal van verbeeldende schrijversvlijt’ te kunnen bouwen. Misschien dat meneer
Vliegen iets van dat mysterie onthult in zijn bekentenis: ‘Mijn uitspraak “alleen in
mijn herinneringen woon ik” is maar al te bekend, maar het is niet algemeen bekend
hoe ik hem bedoel, want ik bedoel het op iedere maar denkbare manier. Het geheim
dient de innerlijke verschijningen te worden ontfutseld, want herinneren eist
aanspreken, overhalen, ompraten, het verlangt kuipen en kruipen, zielkunde, tovenarij,
brede gestes, een augurenblik, veel talent voor zangeressen en een scherp oor voor
mompel en fluistering.’
■
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De geur van kapsalon Gracia
Een sukkel met allure in René Stoutes eerste roman
Een fatsoenlijke betrekking door René Stoute Uitgever: De Arbeiderspers,
202 p., f24,50
Diny Schouten
De jeugd is iets prachtigs. Jammer dat zij aan jonge mensen verspild wordt. Was het
Churchill, die dat zei? ‘Jong zijn is een sinister complot,’ staat in Een fatsoenlijke
betrekking, en dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Het is wanhopig, een toekomst
vóór je te hebben, terwijl er niets te kiezen valt. ‘We worden in het graf geboren,’ is
de fatale conclusie van Jacco Krom, nog net geen achttien jaar.
René Stoute beschreef in zijn eerste boek, Op de rug van vuile zwanen (1982) al,
waar nihilistische types als Jacco, ‘losgebroken van wat het dan ook was dat hen
verstikte: het ouderlijk huis, het bourgeoismilieu of het klamme arbeiderswoninkje
in de grijze straat achter de spoorlijn’, eindigen: in de vreugdeloze wereld der junkies.
Op reis nergens heen, van opvangcentrum Huize Naaldvreugd via afkickboerderij
De Paardebloem op weg naar het einde, een vroege dood door overdosis, ‘stervend
als vergiftigde vliegen’. Stoutes nieuwe boek, een roman ditmaal, biedt even weinig
hoopvols, maar evenmin als het vorige is het een ‘grauw’ boek. De stijl zingt het los,
zal ik maar zeggen. Stoute beroept zich op een fraai citaat (Uit den tuin van Epicurus,
vertaling Leopold). ‘Niet de jongeling is gelukkig te prijzen, maar de grijsaard met
een schoon leven achter zich. Want de jonge man wordt telkens door het toeval in
de stroomingen van velerlei inzichten heen en weer geslingerd, maar de grijsaard
is als een haven in de ouderdom binnengeloopen, het geluk, waaraan hij vroeger
wanhoopte, wegsluitend in een dankbaarheid, waarin het welbewaard is.’
Teveel antibourgeois gevoelens en te weinig talent: er komt als je op de mulo (het
is vermoedelijk begin jaren zestig) reeds weigert ‘tenonder te gaan in het leger
grijsmuizen dat de straten, de kantoren, de fabrieken, de rijtjeshuizen bevolkte’, onder
die omstandigheden niets van terecht.
Jacco heeft met veertien jaar ‘het gezicht van een jongeling met JEUGD in het
vaandel en de TOEKOMST nog voor zich’. Hij zelf weet wel beter. ‘Alles ging
moeilijker dan hij gedacht had, en tegelijkertijd ging alles vanzelf.’ ‘In mijn handen
zag ik geen touwtjes waarmee ik sturen kon. Zonder plan, zonder visie en zonder
grote verwachtingen onderging ik de loop der dingen.’

Hamlapjes
‘Er is iets mis met die jongen,’ verklaart de mulo-directeur tegen zijn vader. Daarmee
is, reeds na zes bladzijden, het vonnis geveld. Jacco houdt nog een tijdlang de schijn
op, maar is innerlijk overtuigd dat de man gelijk heeft. Aan de hand van zijn vader
maakt hij, als jongste bediende, zijn entree in dameskapsalon ‘Gracia’, eigenaar: A.
Runderland, kampioen Noord-Holland. Verzet, weet Jacco, is zinloos, al zal er ooit
een daad moeten worden gesteld. Hij spreekt niet tegen als zijn vader hem voorhoudt
‘dat hij blij moet zijn, blij dat we werk hebben, nee, dat we mógen werken.’ ‘Ik heb
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de crisisjaren meegemaakt, jongen. God geve dat dát jou bespaard blijft.’ Wat Jacco
niet bespaard blijft, is kapperseczeem: ‘Mijn handen leken rauwe hamlapjes.’
De kapsalon blijkt ‘nog erger’ te zijn dan Jacco vreesde, Antoine Runderland
(puntige italiaanse schoenen, broeierige zijden sokken, ‘zijn stem het geaffecteerde
toontje van de nouveau riche’) een handelaar in illusies (‘Wat kan ik voor de dame
betekenen?’) en een kleine oplichter. Van de voorgespiegelde gedegen opleiding
(‘als uw zoon werkelijk bereid is de handen uit de mouwen te steken’) komt door
het gebrek aan die vereiste bereidheid weinig terecht. Jacco's oppassende broer,
ongetwijfeld uit overmaat aan ijver naar Nieuw-Zeeland geëmigreerd, stuurt een
vermanende brief, ‘het soort brief dat een jongen bij voorkeur nooit van een oudere
broer wil ontvangen. Het epistel stond vol vermaningen en hij schetste mij in strenge
zinnen hoe slecht het op deze manier met mij zou aflopen. Ik moest luisteren naar
wat vader zei, goed mijn best doen en niet de straat slijpen. Na lezing verfrommelde
ik de brief en later verbrandde ik de prop in de wc-pot. Na dit ritueel bleef ik geruime
tijd mokkend op de pot zitten.’
De straat slijpend lukt het Jacco, wat zielsverwanten te ontdekken, halfartistieke
jongeren, ‘kikkers’ geheten, maar aan hun revolte is hij nog niet toe. Als het via de
dood van John F. Kennedy, de jazz, de eerste Vietnamdemonstratie en Ho Chi Minh
eenmaal zover is, ontmaskert zijn oudere vriend Paul helaas hun ideeën over de
revolutie en de kunst als voze cliché's, en uitbreken durft Jacco dan toch al niet meer.
‘Mijn leven was verknoeid voor ik er goed en wel een begin mee had kunnen maken.’

Frits van Egters
Heer, zie mij, dat is wat Jacco bidt, maar de verlossing laat op zich wachten,
suggereert het eind van het boek; als Runderland Jacco wegens plichtsverzuim op
staande voet ontslaat, volgen de uitkering, de verveling, de alcohol en de eerste joint.
‘Mijn hoogdravende theorieën over de Kunst en een Zinvol Leven in dienst van de
Schoonheid en de Verfijning liet ik varen en gaandeweg vergat ik de Revolutie en
de Muze.’
Een fatsoenlijke betrekking vertelt wat voorafging aan Op de rug van vuile zwanen.
In één van de verhalen daaruit valt nu, in een terloops beschreven nachtmerrie, een
met bloed besmeurde kappersjas op. Naar men vermoedt dezelfde als die waarin
Jacco zo ongelukkig verdronk, en die toch niet groot genoeg was om zijn
jongenserectie te verbergen bij het aanschouwen van het uitstulpend achterwerk en
de grandioze borsten van mevrouw Runderland.
In het aanroepen van de Heer lijkt Jacco Krom een beetje op Frits van Egters. Veel
uit Een fatsoenlijke betrekking doet trouwens aan De avonden denken: de ondertitel,
‘een vertelling’ (De avonden heet ‘een winterverhaal’), de gevoelens van schuld en
schaamte tegenover een ‘gelogen en verdronken’ verleden en tegenover een vader,
die in dit geval stuitend is in diens onderdanigheid tegenover alles wat op de
maatschappelijke ladder heeft weten te stijgen.
Zeer Frits van Egters-achtig zijn zinnen als: ‘“Het is als een oordeel,” fluisterde
ik, mijn fiets in het schuurtje zettend. “Een bij voorbaat geveld vonnis.”’; ‘“Is het
niet verschrikkelijk,” dacht ik, “kan het nog erger?”’; ‘“Het moest verboden worden,”
zei ik tot mij zelf. “Dit tast de goede zeden aan. Mensen met schurft op hun hoofd en
koek in hun haar, gadverdamme.”’
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Ook het precies willen definiëren moet een familietrekje zijn. ‘Laten we voorzichtig
zijn met alles op één hoop te gooien. Haarkunst is een kunst maar anders dan de
Ware Kunst. Het is te vluchtig, te materialistisch en te onwaarachtig om meer dan
ijdelheid te kunnen uitdrukken.’ Een kleine tobber, ontroerend in zijn sukkelachtigheid.
Ook de auteur lijkt medelijden met hem te hebben.
Bewonderenswaardig is Stoutes feilloze gevoel voor perspectief. Hij schrijft vanuit
een vaag soort ‘later’, dat zich in slechts een enkele zin verraadt, zoals: ‘Haar
kastanjebruine haar was geknipt in een stijl die in die tijd als modern gold,’ en in de
nostalgische toon van de beschrijvingen van slobbertruien, lang haar, suède schoenen,
verschoten jeans, visnetten en cola-tics.
Minder goed gelukt is de tijdspanne die het boek geacht wordt te verlopen. Jacco
wordt in vijfentwintig korte hoofdstukjes drie jaar ouder, maar het lukt René Stoute
niet die tijd werkelijk te laten verstrijken. Misschien omdat hij zijn ijzersterke
openingsscène, Jacco's intree in kapsalon Gracia, zich niet wilde laten ontnemen?
Het blijft een buitengewoon fraai begin voor een roman. Uit die wee geurende Salon
de Haute Coiffure weet Stoute toch al alles te halen wat er aan gruwelijks in zit:
verbijsterende details die hij met vaardig venijn onthult, er en passant in slagend om
zelfs de Runderlands in al hun zielige kleinheid met erbarmen te portretteren. Hun
kappersbediende herkent in hún doodsangst zich zelf. De antwoorden op de vragen
die hij stelt naar de zin van het bestaan, doen er dan allang niet meer toe. Voor de
lezer is het minder verschrikkelijk. Die kan getroost zijn: het is gezien, het is niet
onopgemerkt gebleven. ■
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In opstand tegen schaamteloosheid
Authentieke verhalen van Frans Kusters
Het milde systeem Verhalen door Frans Kusters Uitgever: De Bezige Bij,
112 p., f24,50
Peter de Boer
Tot voor kort leek de Nijmeegse schrijver Frans Kusters zich uitsluitend te interesseren
voor de haikoe onder de prozagenres. De drie bundels die hij de afgelopen jaren
publiceerde bevatten louter korte schetsen, impressies en notities, alles bijeen ruim
zeventig in getal. Deze vaak geestige, door en door gestileerde schetsen getuigen elk
afzonderlijk van een vaste vormwil, maar te zamen vormen ze een mozaïek, even
bont en divers als het leven zelf. Kusters' voorkeur voor korte fragmenten spruit
vermoedelijk voort uit een gevoel van onmacht tegenover de chaotische werkelijkheid.
Hij lijkt mij een schrijver die zich zelf voortdurend voor ogen houdt dat er en gros
(in langere verhalen of romans) weinig met die chaos te beginnen valt, en dat alleen
en detail een persoonlijke ordening mogelijk is.
Met de verschijning van Het milde systeem is aan deze schetsmatige, caleidoscopische
aanpak een einde gekomen. Kusters gunt zich in dit nieuwe boek voor het eerst wat
meer epische armslag. Het bevat ‘slechts’ zeven verhalen, een feit dat op het achterplat
nadrukkelijk wordt vermeld en waaraan wordt toegevoegd: ‘alleen al uit dat aantal
kan men afleiden dat hier geen sprake meer is van fragmenten’. Zo'n expliciete
verwijzing naar een kentering in het werk - van schets naar verhaal - staat er natuurlijk
niet voor niets. Voor Kusters is dit klaarblijkelijk heel essentieel. Opeens is die in
brokstukken en scherven gevatte weerspiegeling van de chaotische werkelijkheid
hem niet meer genoeg en tracht hij de maalstroom van feiten en gebeurtenissen, die
met elkaar het complexe beeld van de realiteit bepalen, vanuit een zekere
vooronderstelde samenhang te bezien.

Frans Kusters

Het milde systeem heeft, de sprankelende stijl ten spijt, een ietwat sombere
ondertoon. In vrijwel alle verhalen worstelen de personages met de berperkingen die
het leven hen oplegt. De titel van de bundel is misleidend. Hij is ontleend aan Edgar
Allan Poe. Een van diens verhalen gaat over een krankzinnigengesticht waarin ‘het
milde systeem’ wordt toegepast, hetgeen inhoudt (Kusters nam dit citaat voor in zijn
bundel als motto op): ‘dat alle straffen er werden vermeden - dat de patiënten er zelfs
maar zelden werden opgesloten - dat zij in het oog werden gehouden zonder het zelf

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

te merken - terwijl zij in schijn veel vrijheid genoten - en dat de meesten in het huis
en op het terrein mochten rondlopen, gekleed als gewone, gezonde mensen.’ Het
staat er niet met zoveel woorden, maar in wezen is de ‘mildheid’ van het door Poe
geschetste systeem een perversiteit. De vrijheid is schijnvrijheid immers, de patiënten
worden op een onopvallende manier wel degelijk in de gaten, en dus ‘voor de gek’
gehouden.

Prins Bernhardformule
In zijn afwisselend ironisch-elegische en vlijmend-satirische proza ontmaskert Kusters
onze maatschappij als een krankzinnigengesticht à la Poe. Schijnbaar staat het ons
vrij om te doen en te laten wat we willen, maar in werkelijkheid lopen we vaak blind
het populaire filosofietje van de dag achterna en stellen ‘milde’ heersers en instanties
ons voortdurend de wet. Het is, zo blijkt uit ‘Het schaamtesyndicaat’ - het langste
en naar mijn smaak boeiendste verhaal uit de bundel - bovenal de banaliteit van het
alledaagse die Kusters als verstikkend ervaart. Vier studenten vormen aan het begin
van de jaren zeventig een geheim genootschap dat zich bezighoudt met ‘de ontleding
van de tijdgeest’; want: ‘het ging niet goed in Nederland. Hoe vaster het in de greep
van het totalitaire welzijn was geraakt, des te onbarmhartiger deed het schrikbewind
van de leeghoofdigheid, het boerenbedrog en de wansmaak zich gelden’. De vier
leggen een enorm archief van typische tijdsverschijnselen aan: de ‘lolbroekerij’ op
de tv, de woeker van de metselcursussen, de ‘gebeitste schrootjes achter het
wandmeubel’, het quasi-solidaire geteem van hoge heren over ‘de jeugdige werklozen’
- een keur van trendy varia krijgt, alfabetisch geordend een plaats in hun chronique
scandaleuse van de stijlloze jaren zeventig. Ten slotte stuiten de studenten op het
‘topsymptoom’ van de verwording: de schaamteloosheid, een visie die Kusters
ontvouwt in wat heel toepasselijk heet de ‘Prins Bernardformule’: ‘De pure schaamte
(...), de onvervalste schaamte is een diersoort, aan Prins Bernhards aandacht ontsnapt
en tot uitsterven gedoemd. Dat is het topsymptoom, zo simpel ligt de zaak.’ Gebrek
aan schroom, dat is, als ik Kusters goed begrijp, wat iedereen zo meegaand, zo onvrij
maakt. Mensen beseffen vaak niet eens dat ze aan de leiband van corrupte heersers
en van de banale sleur lopen, want net als de gekken van Poe lijken het allemaal van
die ‘gewone, gezonde mensen’. Ook de leden van het schaamtesyndicaat ontkomen
er op den duur niet aan zich te conformeren. Maar Kusters, terugkijkend op zijn
studententijd, houdt de vlam van zijn artistieke verzet brandende wanneer hij aan
het slot constateert ‘dat we in die verre dagen en nachten gelijk hadden, ook al was
het misschien alles bij elkaar genomen een beetje en uiteraard op onze manier’.
Het gegeven van ‘Het schaamtesyndicaat’ keert in een aantal andere verhalen
terug. ‘Vroeg of laat is het, hoe je het ook draait of keert, gedaan met je verzet’, heet
het in ‘Naar Parijs, naar huis’. En een echo daarvan is deze opmerking in ‘Aan het
eind van een doordeweekse ochtend’, namelijk dat overal ‘bij het compromis
gezworen (wordt). Dat was vroeger zo en zal altijd zo blijven.’ Daartegenover staat
dat Kusters' opstandigheid steeds opnieuw een uitweg zoekt, nu eens openlijk, in
heerlijke tirades tegen de ‘luchthappers en luchtblazers’ die ‘alles (doen) wat de
beleggers in leugen en onbenul hun opdragen’, en dan weer indirect in passages
waarin de woede onderhuids blijft en het venijn schuilt in wat de tekst tussen de
regels door te bieden heeft. Daarbij zet Kusters zijn personages door middel van hun
taalgebruik meesterlijk te kijk. Een typisch voorbeeld daarvan staat in ‘Aan het eind
van een doordeweekse ochtend’, waarin een commissievoorzitter, sprekende over
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de wenselijkheid van de aanschaf van een koffieautomaat, ‘uit het oogpunt van
werkgelegenheid (wenst vast te houden) aan het systeem van mobiele
verstrekkingspunten’, te weten: de koffiedames!
Soms verdwijnt het satirische element geheel en lijkt het Kusters alleen te doen
om het weergeven van een onbestemde beklemming tout court. Zo ligt in ‘Angel
Nieto uit Deest’ een jonge motorrijder bij een meisje in bed, wiens gedachten steeds
afdwalen naar zijn vrienden, die op dat moment ergens over de snelweg razen. De
beide werelden lopen op een verwarrende manier door elkaar. Enerzijds zou hij het
hefst met zijn vrienden verkeren, anderzijds is zijn bedgenote ook niet te versmaden.
Het gevolg is dat hij er noch in bed (in realiteit), noch op de weg (de verbeelding)
helemaal ‘bij’ is: de ene wereld beVervolg op pagina 19
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Op een petrolieros
Nieuwe thrillers en de reconstructie van een oude
De zilveren hazewind door Havank Uitgever: Bruna, 220 p., f19,90
Bergers oplossing door J.N. Meijsing Uitgever: Sijthoff, 192 p., f16,90
Liever geen politie door Walraven Uitgever: Loeb, 145 p., f16,50
De Delta ster door Joseph Wambaugh Uitgever: Veen, 288 p., f24,50
Geen orchideeën voor Miss Blandish door James Hadley Chase Uitgever:
De Arbeiderspers, Crime de la Crime, 216 p., f28,50
R. Ferdinandusse
Orwell, Luther, Wagner, Marx, ze hebben allemaal hun jaar. En ergens ver in hun
schaduw is nu ook dit jaar tot een soort Havank-jaar geconstrueerd. Havank zou op
19 februari van dit jaar tachtig zijn geworden en in juni van dit jaar is hij twintig jaar
dood, en vandaar. Die gebeurtenis wordt gevierd met het verschijnen van niet alleen
een grote worp herdrukken, maar ook met de verschijning van een zogenaamd geheel
nieuwe Havank. Dat is het zeer kort geleden bij A.W. Bruna verschenen boek De
zilveren hazewind, dat als ondertitel meekreeg: ‘Een reconstructie van een nooit
verschenen roman door Jef Passage.’
Deze drs. Jef Passage is een Havank-verzamelaar die de hand wist te leggen op
‘Voorspel’ en een ‘Eerste hoofdstuk’ van wat Havank in een begeleidende brief
noemde ‘mijn vijfde Silvère’. Hij stuurde dat materiaal en de brief aan vrienden in
Nederland in 1936. Dat vijfde boek, met in de hoofdrol Bruno Silvère begon hij dus
na Het mysterie van St. Eustache (zijn debuut in 1935), Het raadsel van de drie
gestalten, Het spookslot aan de Loire en Het geheim van de twee hulzen, allemaal
boeken rond die tijd geschreven.
Dat Voorspel is later in druk verschenen als Voorspel in De cycloop dat jaren later
verscheen en niet meer Silvère als hoofdpersoon had maar hoofdinspecteur Francis
Pyla, geholpen door brigadier Poussin, bijgenaamd Bourgogne.
Het heeft er dus alles van weg dat Havank De zilveren hazewind om een of andere
reden een tijd heeft laten liggen, op reis is gegaan naar Italië waar hij gewoon
doorwerkte aan de serie Schaduw-boeken en later het manuscript met andere
hoofdpersonen naar zijn uitgever heeft gestuurd. De reden die drs. Passage voor die
manoeuvre van Havank heeft bedacht is dat De Schaduw in elk boek verandert,
belangrijker wordt, en er weer meer vrienden en vrouwen bij krijgt. Dat is ook een
reden, zo dient daaraan te worden toegevoegd, dat de plots van de Havanks zo krukkig
in elkaar zitten: Schaduw en zijn Gezellen zijn zo talrijk dat er voor boeven soms
nauwelijks plaats is. De Schaduw moet soms echt stomme fouten maken (in dit boek
dus ook weer) om er weer een paar hoofdstukken aan te kunnen breien.
Voor de echte Havank-fans dus een heuglijk moment. Die Pyla en Poussin uit De
cycloop zijn maar ondergeschoven kindjes, het is eigenlijk een vroege Silvère-Carlier
en als je bedenkt dat het direct achter Het raadsel van de drie gestalten hoort te
komen vallen niet alleen alle radertjes van De Schaduws carrière op zijn plaats, maar
weten we ook weer iets meer van zijn huiselijke gewoonten. Voor de andere lezers
is het gewoon een herdruk van De cycloop, en zij moeten bij een passage als: ‘“Toch
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broeit er iets”, zei Poussin, zich tot zijn voorvaderen wendend bij gebrek aan een
ander gehoor, “toch broeit er iets.” “Hooi,” zeiden de voorvaderen’, voor Poussin
gewoon de aloude Schaduw invullen, want die zat toen toch in Havanks gedachten.
‘“Voort,” zei de Schaduw, zijn petrolieros bestijgend.’

Debuten
Bergers oplossing is een tamelijk ambitieus thriller-debuut. Uit een interview in het
tijdschrift voor misdaadliteratuur Thrillers & Detectives begrijp ik dat J.N. Meijsing
heeft gemodelleerd naar de vroege spionageromans van Len Deighton: ‘Ik wilde een
hoofdpersoon die dingen meemaakt en voor hem en voor de lezer blijft verborgen
waar het naar toegaat.’ Dat laatste geldt natuurlijk voor veel meer boeken, maar het
is het Deighton-procédé: ‘Die boeken las je niet meteen om de plot. Ze waren zo
goed geschreven dat ze op zich al leesgenot gaven.’ Meijsings boek gaat over een
jonge, naamloze Nederlandse agent die voor een piepklein buitengewoon geheim
dienstje werkt, waar een agent van Buitenlandse Zaken de zaak in het honderd lijkt
te hebben gereden. Meijsing vertelt dat allemaal met veel vaart en verve en volgt
veel bekende patronen, waardoor de wat vage Deighton-oplossing als een anti-climax
komt. Even verbouwereerd als de lezer gaat de held met de altijd aanwezige
secretaresse naar bed. 't Is dan ook een meid die hij niet alleen fysiek begeert, maar
waarmee hij ook kersen wil plukken. Dat woordgebruik van de goedgeklede student
beheerst de toon: die druif, die dweil, de druiloor, de kluns. De held maakt binnen
in een kraakpand een belegering van de ME mee, maar komt er dank zij de schrijver
te gemakkelijk uit: ‘Om onbegrijpelijke redenen was deze ingang door de politie nog
niet ondekt’, en dát maak je bij Deighton zelden mee. Liever geen politie is ook een
debuut, en ook makkelijk geschreven, maar de druiloor wordt hier pittiger aangepakt:
de pissebed, de etterbuil, wat een stinkdier, de stomme trut. Amsterdam telt onder
zijn bevolking ook weer spleetogen. De man die zo etiketteert is Charlie Allard, een
echte Amsterdamse private eye, met een echt kantoortje waarin een deur met echt
matglas, precies zoals het moet van Chandler. Hij zuipt dat het een aard heeft, en
houdt er zelfs twee vrouwen op na, wat heel wat smoezen en uitleg meebrengt en
dat gaat allemaal van het verhaal af. De intrige - corruptie in het Amsterdamse
politiekorps - is aardig, maar klein. De humor is zwaar aanwezig: ‘Nu zag ik pas
goed hoe groot het gat in Zwarte Siems voorhoofd wel was. Een rijksdaalder zou er
zonder moeite in verdwijnen. De man zou in deze conditie een prima parkeermeter
zijn geweest.’ De auteur, Walraven, werkt al aan een vervolg en laat Charlie Allard
aan het slot naar de kroeg trekken, na zijn twee vrouwen (‘een bazig manwijf in de
Meer’ en ‘een nymfomane met rood schaamhaar’) eerst te hebben afgedankt.

Havank
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J.N. Meijsing

Plagiaat
De vele late kijkers naar Hill Street Blues moeten erop gewezen worden dat het
allemaal nog verschrikkelijker, bloederiger, masochistischer en rampzaliger kan.
Daarvoor moet men zijn bij Joseph Wambaugh en zijn politiemannen uit The
Choirboys, The Glitter Dome en The Delta Star. Het laatste boek (uit 1983) is nu
vertaald verschenen bij Veen. De Delta Star is eigenlijk het verhaal van Mario
Villalobos, die via de moord op een hoer achter een intrige komt die te maken heeft
met de Nobelprijs en de Russische onderzeeboot in Zweedse wateren, hoewel we de
ziedende smeltkroes
Vervolg op pagina 19
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Petrolieros
vervolg van pagina 17
van Los Angeles niet verlaten. Tussen die ontrafeling door de vele avonturen van
collega's, met veel drank, bloed, smeerlapperij, slijm, drugs, terwijl de halve garen,
psychopaten en demente geilaards als twintigste-eeuwse demonen weigeren weg te
gaan. Het is soms wat veel, maar Wambaugh weet uit ervaring dat je als politieman
immer dreigt gek te worden, en hij wil dat waarschijnlijk automatisch vóór zijn. De
vertaling van zo'n boek, dat barst van idioom, is moeilijk; misschien omdat onze taal
te weinig woorden daarvoor heeft (de vertaler maakt van drag queen uit arremoede
maar flikker), maar ondanks dat doet het woordgebruik toch af en toe armetierig aan:
waarom heet een hotelclerk ineens een hotelgozer?
De moeite waard - voor wie het nog niet kent - is een opnieuw vertaalde uitgave
van No orchids for Miss Blandish, het debuut (uit 1939), en eigenlijk het enige sterke
boek van James Hadley Chase. Ooit toegejuicht door Orwell, die in dit harde, voor
die tijd originele, verhaal over een kidnapping door een kleine gangsterbende, de
totale en gewelddadige doorbraak van geweldboeken zag: ‘Freud and Machiavelli
have reached the outer suburbs.’
Toen het boek verscheen ontstond er nogal rumoer: op instigatie van Chandler
werd Chase aangeklaagd wegens plagiaat - hij zou een deel van de plot van Faulkner
gestolen hebben. Hij werd vrijgesproken omdat hij kon aantonen dat de plot - de
kidnapping van een miljonairsdochter - al eerder was gebruikt, maar gaf verder toe
dat hij - als eenvoudige bibliothecaris - door het intensief lezen van Faulkner,
Hemingway, Hammett tot het boek was gekomen. Hij heeft daarna in ruim veertig
jaar meer dan tachtig titels maakwerk afgeleverd. Dat beetje plagiaat had misschien
dus toch wel zin.
■

Schaamteloosheid
vervolg van pagina 16
perkt zijn mogelijkheden in de andere en omgekeerd. Ook in ‘Spookrijders’ wordt
een personage in een surreële setting in zijn vrijheid belemmerd: in een
bejaardentehuis tracht een oude vrouw een porseleinen poes van de tv te pakken, en
parallel daaraan wordt diezelfde vrouw, tientallen jaren jonger opeens, tijdens een
fietstochtje in de polder door metershoge porseleinen poezen in het nauw gedreven.

Uitstekend stilist
Het milde systeem onderscheidt zich van Kusters' vorige boeken door de consistente
thematiek. Zijn proza komt daardoor authentieker en meer gedreven over dan
voorheen, al geldt dit waarschijnlijk meer voor de lezer dan voor de schrijver zelf.
Intussen heeft Kusters de positieve kanten van zijn vroegere werk weten te bewaren.
Hij was en is voor alles een uitstekende stilist. Hij formuleert scherp en geestig, is
vindingrijk in het variëren van zijn taalgebruik, en voor het overige mengt hij op zijn
literaire stijlpalet de meest fraaie halftinten dooreen: hij kan beeldend én analystisch
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schrijven, puntig én breed, en waar nodig spreidt hij over dit alles moeiteloos een
lyrisch waas. Hij is een van die zeldzame auteurs die een soort proza schrijven waarin
eigenlijk niet één woord staat dat overtollig of anderszins storend aandoet. Wam de
Moor heeft Kusters eens met Kafka vergeleken - nu ja, daar zit wel iets in, wanneer
er tenminste niet méér mee wordt bedoeld dan een zekere gemeenschappelijk voorkeur
voor het rationeel irrationele. Zelf moest ik bij lezing van Het milde systeem zo nu
en dan denken aan het verhalend proza van Vestdijk en ook wel van Maarten
Biesheuvel. Maar wat hiervan ook waar zij, toon en sfeer van Kusters' verhalen zijn
sui generis.
■
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Der Züricher Sonderling
De hardnekkige kwaliteiten van Diogenes Verlag
Boudewijn Büch
Uitgevers
‘Het uitgeven van pot-boilers is niet verwerpelijk, maar niet het aangenaamste aspect
van het uitgeven’, schrijft Th.A. Sontrop in de onlangs verschenen, buitengewoon
interessante verzamelbundel De toekomst van het boek (Amsterdam 1984). In dit
boek, uitgegeven door de ‘kleine uitgever’ Joost Nijsen, komen onder andere ook
Harry Mulisch en Maarten 't Hart aan het woord over ‘het boekenvak’.
In Nederland wordt beschamend weinig geschreven over het boekenvak. Vergelijk
het vakblad van de Duitse boekhandel (in de breedste zin van het woord) Börsen
Blatt met het Nederlandse Boekblad en de tranen springen je in de ogen. Het laatste
periodiek lijkt zich vooral toe te leggen op het belachelijk maken van het gehele
boekenwezen. Toen Rienk Visser afscheid nam als hoofddirecteur van Kluwer,
ontstond het aardige idee een aantal - inderdaad scherpzinnige - geesten iets over de
uitgeverij te laten schrijven. Dat resulteerde in het boekje Het geheim van de uitgever
(Amsterdam 1978). Samensteller Nuis schreef in het voorwoord: ‘Rienk Visser
constateerde eens dat er weinig is geschreven over taak en functie van de uitgever,
en zeker door die uitgever zelf.’ Daar had Nuis het gelijk als geen ander aan zijn
zijde! Maar hoe bedroevend, hoe ongewoon onbenullig bleek het boekje te zijn
geworden. Wij leven dan ook toevallig in een land waar een hooggeplaatst persoon
binnen de uitgeverswereld, nadat hem verteld was dat Eco en Marga Minco zeer
goed verkopen, vroeg: ‘Is die Minco ook zo'n nieuwe Italiaanse schrijver?’ De
concernvorming heeft de directeur van een boekengigant eerder tot een
superboekhouder dan een boekenvriend gemaakt. In een eerdere aflevering van deze
serie heb ik geschreven dat er nog maar een paar erudiete uitgevers in Nederland
zijn. In Duitsland, Engeland, Frankrijk en ja zelfs in Amerika zijn er nog steeds héél
veel lezende, intelligente uitgevers. De afgelopen jaren heb ik mij in toenemende
mate verbaasd over buitenlandse uitgeversmemoires, uitgevers geschiedenissen et
cetera. Zonder de schrijver Richter Roegholt op zijn ziel te willen trappen: zijn
proefschrift De geschiedenis van De Bezige Bij (handelseditie Amsterdam 1972) is
eerder de aanzet tot een historisch studietje dan tot een volwassen Geschiedenis Van
Een Uitgeverij.
Toen ik materiaal verzamelde over de Zürichse uitgeverij Diogenes kreeg ik
plotseling de beschikking over een knipselmap met honderden artikelen die er aan
de uitgeverij en zijn directeur gewijd zijn. Wéér die verbazing: directeur Daniel Keel
is dat buitenlands type uitgever dat mij zo fascineert. Keel denkt over boeken, hij
weet veel van schrijvers, kortom hij is een literatuurliefhebber. Hetgeen niet wil
zeggen dat Diogenes Verlag AG voor de Nederlandse markt, boekhandel en lezer
van groot belang is. Diogenes geeft veel vertalingen uit het Russisch uit. Op Duitse
vertalingen van de klassieke Russen zitten we in Holland niet te wachten. De Lage
Landen hebben - en nu eens een positief woordje - immers een grote vertaaltraditie
en een groot potentieel aan vertalers. Jan Meng (werkzaam bij de hoofdstedelijke
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kwaliteitsboekhandel Atheneum en een groot kenner van de uitgeverswereld):
‘Diogenes is voor de Nederlandse markt van betrekkelijk belang. De Nederlandse
lezer zit nu eenmaal niet te wachten op een Duitse vertaling van Simenon of Patricia
Highsmith. Vertalingen uit het Russisch, hoewel heel goedkoop, raak ik ook niet
kwijt. Zelfs de Diogenes-reeks Krisenbibliotheek der Weltliteratuur heb ik niet of
nauwelijks op de plank staan. Ik verkoop, bij voorbeeld, Mark Twains Adams
Tagebuch niet in deze crisisbibliotheek, ook al kost het maar vier Duitse marken.
Aantrekkelijk voor de boekhandel zijn de Diogenes' toneeluitgaven, Dürrenmatt,
Alfred Andersch, Robert Walser maar vooral Fellini.’

Daniel Keel

Sontrops eerder geciteerde opmerkingen over ‘pot-boilers’ (boeken die eerder
worden uitgegeven om de schoorsteen te laten roken dan vanwege de literaire
kwaliteit) is een probleem dat ook Daniel Keel bezighoudt. Hij komt er vaak in
interviews op terug. De estheet zal zeggen: ‘Het uitgeven van Eric Ambler en Simenon
getuigt van een gebrek aan smaak’ en de kunstminnende koopman zal beweren:
‘Doordat ik Ambler in mijn fonds heb, kan ik mij risico's permitteren.’
Daniel Keel komt uit interviews naar voren als een aangename zonderling. Hij werd
op 10 oktober 1930 geboren in Einsiedeln (Zwitserland). Op dezelfde dag in dezelfde
plaats en op dezelfde nacht zag ook zijn levenslange vriend Rudolf C. Bettschart het
levenslicht. Bettschart is de enige andere aandeelhouder van de uitgeverij (49%).
Zijn vader, (met veel politici, schilders en houtvesters als voorgeslacht), trouwde
een vrouw die neiging had papiertjes, brieven en andere manuscripten die zij in haar
omgeving vond te verbranden. Keel bezocht een kloosterschool maar haakte in de
derde klas van het middelbaar onderwijs af om het Grieks. Zijn onvoltooide opleiding
cultiveert hij in vraaggesprekken met nauwgezette ijver. Na zijn korte schoolgang
werd hij redacteur van een padvinderskrant, boekhandelsknecht, immigrant te Parijs,
Londen, Frankfurt en Londen én journalist. Op twintigjarige leeftijd besloot hij in
ieder geval géén artiest te worden. Dat stellige voornemen maakte hij in de Britse
hoofdstad, waar hij tevens de ‘Britse boosaardige humoristische’ schrijver Ronald
Searle leerde kennen. In Duitsland vernam hij dat Searles werk door zeventien
uitgevers was geweigerd. Dus nam Keel een maatregel die zijn levensloop zou
bepalen. Kort voor Kerstmis 1952 verscheen, met een voorwoord van Friedrich
Dürrenmatt, Searles Weil noch das Lämpchen glüht. Met geld van zijn vader kon hij
een oplage van drieduizend exemplaren opleggen. Uitgeverij Diogenes was geboren;
de wettelijke akten daartoe zouden in 1953 getekend worden.
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Ronald Searle
De eerste jaren waren zorgelijk en kaal. Grote namen van nu verbond hij al vroeg
aan zijn uitgeverij - toen deze namen nog weinig of niets voorstelden - zoals de
tekenaars Waechter, Sempé, Chaval, Murschetz, Gorey, Tomi Ungerer, Loriot. In
een interview uit 1980 zegt Keel na een opmerking van de vragensteller dat hij geen
fonds heeft voor Jan en Alleman: ‘Ik heb twee- of driemaal geprobeerd te speculeren.
Op ogenblikken dat ik er financieel niet zo goed voorstond. Ik gaf toen boeken uit
waar ik niet achter stond, waarvan ik eigenlijk het bestaan niet gerechtvaardigd vond.
Juist met die uitgaven ben ik op mijn bek gevallen. Daarom heb ik tien jaar geleden
besloten: we maken alleen nog maar boeken die ons aanstaan en we geven alleen
fictie uit.’ In het zojuist geciteerde vraaggesprek, geeft Keel het geheim van zijn
uitgeefkunst een beetje prijs: ‘Ik voel altijd eerst, daarna denk ik pas.’
In een weekblad uit augustus 1980 laat Keel nog een beetje meer van zich zien in
een rubriek Fragenbogen. Hij beantwoordt hier in een rubriek die vroeger bonton
was in popblaadjes en heden nog in Playboy enkele semi-indringende vragen. Zijn
lievelings-romanheld is Don Qui-
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chot. Hij haat vogels, ‘ze maken mij nerveus’, heeft een voorkeur voor
rooms-katholieke helden en heldinnen (paus Johannes XXIII, Franciscus van Assisi,
Theresa van Avila, Moeder Teresa enzovoorts), houdt van de lyriek van Goethe,
Claudius, Heine en het werk van Shakespeare, Fellini, de Grimms, Frank O'Connor
enzovoorts. De particuliere literaire smaak van Keel is niet hyperverfijnd of exclusief
te noemen. Hoe hij Fellini inpast in zijn enigszins neo-katholieke denkwereld wordt
ook niet helemaal duidelijk.

DeTeBe
Het fonds van Diogenes Verlag omvat zeer veel Balzac-titels, een rijkdom aan
Andersch, Aristofanes en Homerus, Einsteins Briefe, tientallen Simenons, Jules
Verne, Stendhal, een vracht klassieke Russen en... Het is een bijzonder eigenaardige
fondsvorming die Keel erop nahoudt. Excentriek, zou ik bijna zeggen. Maar we weten
het: Daniel Keel geeft uit wat hij mooi vindt - sedert een decennium genadeloos
consequent - en hij zal dus wel failliet gaan. Dit laatste nu is volstrekt onjuist. Het
gaat heel goed met Diogenes. Hij is zonder twijfel Zwitserlands succesrijkste uitgever
en Europees gezien kan hij zelfs een topnummer worden genoemd. De uitgeverij
loopt tegen de tweeduizend uitgegeven titels aan, het fonds wordt recent jaarlijks
met honderdvijftig titels uitgebreid, in totaal moet zij tot nu toe zo'n vijfentwintig
miljoen boeken verkocht hebben.
Het geheim van deze uitgever (want hij heeft écht een geheim!) valt niet
gemakkelijk te ontsluieren. Jörg Drews schreef in 1981: ‘Auf Niveau setzen und
Gewinn machen’. Men kan uiteraard gaan redetwisten over wat kwaliteit is. Naar
mijn smaak geeft Diogenes enkele onbenullaria uit: Louis Amstrongs Mein Leben,
een onbeduidend kwebbelwerk dat ik onlangs bij toeval las, rooms gezeur als dat
van Theresa van Avila's Innere Burg en een uitsluitend nog als historische rariteit
pruimbaar werk van Ernest Renan, Das Leben Jesu. Origineel is het ondertussen
allemaal wel. Dat geldt eens te meer voor de kunstboeken die bij Diogenes
verschijnen. Het boek over Paul Klee, dat in 1960 verscheen, geldt internationaal als
een standaardwerk. Er zijn mij weinig uitgevers op deze wereld bekend die zo'n
persoonlijk stempel op een uitgeverij drukken. Ja, uiteraard wel vele, exclusieve
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biobliofiele minibedrijfjes, maar zeer weinig bedrijven waar het om tientallen
miljoenen guldens gaat. En daar gaat het over bij Diogenes Verlag AG,
Sprecherstrasse 8, CH-8032 Zürich.

Het laatste nummer van Tintenfass, het huisorgaan van Diogenes
De Diogenes-catalogus 1984

Een van de sterkste punten van Diogenes is zijn Buchreien. Dat zijn de reeksen
‘detebe’ (Diogenes Taschenbücher), Diogenes Sonderbände, Sammlung ‘Klassische
Abenteuer’, Club der Bibliomanen (waarbij men zich niet al te veel moet voorstellen),
Diogenes Kinder Klassiker en Bibliothek für Lebenskünstler (een verzameling boeken
die ik bij uitstek melig en afgetrapt vind). Het allersterkste punt van Diogenes is
onmiskenbaar zijn lage prijsstelling. De Krisenbibliothek werd reeds genoemd. Een
elfdelige Orwell voor iets meer dan honderd gulden, tien beroemde detectives voor
een kleine vijftig gulden, het zeer leesbare en goedkope tijdschrift Tintenfass waarin
vaak rake zaken, bij voorbeeld brieven van Raymond Chandler aan Alfred Hitchcock
(augustus 1983). Wat is toch het raadsel dat het veertigtal medewerkers van Keel in
Zürich zo'n opvallend fonds doet samenstellen? Want er zijn immers meer uitgevers
op de wereld die goede reeksen hebben, goedkope boeken uitbrengen en kwaliteit
leveren. Ter gelegenheid van het dertigjarig jubileum van de uitgeverij verschenen
er talrijke artikelen over Diogenes. In de Berner Zeitung van 13 november 1982
stond een bijdrage van Urs Schnell.
Deze kwam tot de volgende conclusies en opmerkingen: 1. Diogenes is de grootste
zuiverliteraire uitgever van West-Europa (een enigszins vreemde opwaardering: vele
uitgevers hebben in West-Europa een groter literair fonds, maar doen er andere dingen
bij.) 2. Keel is weliswaar expansief maar gaat nooit zover dat hij het overzicht van
zijn eigen uitgeverij verliest. 3. Keel is ‘kunstenaar’ (lezer, literatuurkenner) en
uitgever tegelijk. Hij bepaalt nagenoeg strikt persoonlijk de fondsvorming. 4. Hij
houdt niet om 17.00 uur op, hij is dag en nacht uitgever. Het derde punt is
waarschijnlijk het interessantst: Keel stelt nu reeds tweeëndertig jaar een particuliere
bibliotheek samen die - en dat is het uitzonderlijke - door hem honderdduizendvoudig
verkrijgbaar wordt gesteld. Daniel Keel laat zich door niets of niemand afhouden
van dit ideaal. Zijn opvattingen over cultuurpolitiek en staatseconomie zijn
conservatief te noemen. Hij heeft niemand of niets nodig; alleen zijn eigen smaak.
En handelsgeest, zou men veronderstellen. Daniel Keel is een handige boekverkoper
maar hij werkt liever informeler dan via boekenbeurzen. In 1979 baarde hij veel
opzien door heel de wereld te laten weten (hij is gek op publiciteit) dat hij niets meer
in de Frankfurter Buchmesse zag. 10 oktober 1979 liet hij schriftelijk weten: ‘De
Messe is onpersoonlijk, fantasieloos, kent geen idee. Elke autobeurs heeft
tegenwoordig meer charme dan de Buchmesse. In Frankfurt is er geen verkoopbeurs
meer, het is tevens geen publieksbeurs meer. Als ontmoetingsplaats stelt Frankfurt
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niets meer voor. Een uitgever die denkt en rekent, ziet op de Buchmesse gekkigheid
en trekt derhalve de consequenties daaruit.’ Diogenes Verlag exit. Hij verscheen niet
meer in Frankfurt. Wat is er het laatste halfjaar bij Diogenes verschenen? Tegen
bespottelijk lage prijzen gooide hij, zoals veel andere uitgevers, Orwell op de markt.
Hij bracht het nieuwe stuk van Dürrenmatt uit, verzen van de jonge Duitse dichter
Wolf Wondratschek (einde 1983 had deze poëet reeds 125.000 bundels verkocht),
een vertaling van Ian McEwan, vijftien delen B. Traven (98 mark!), twee draaiboeken
van Fellini, en eindeloos veel afleveringen in de pocketreeksen. En daar houdt het
niet mee op en zal het zeker niet mee ophouden.

Persoonlijke smaak
‘Der Züricher Sonderling’ (Status, 10 maart 1981) die niet gelooft in marketing (sic!),
die eerst alle Duitse vertalingen van Madame Bovary leest en bekijkt en vervolgens
besluit zélf de achtste, mooiste en best uitgevoerde vertaling te maken, de man die
in staat is van Alfred Andersch Sansibar oder der letzte Grund bijna een half miljoen
exemplaren af te zetten, onthult zijn geheim niet helemaal. Zelf zei hij er ooit over:
‘Mijn geheim is het feit dat de boeken die ik uitgeef zijn gekozen door mijn
persoonlijke smaak.’
Maar wat deed Uitgeverij Thomas Rap dan? Wat doet Uitgeverij De Harmonie?
Waarom zijn die niet eens een vage afspiegeling geworden van Daniel Keels
uitgevershuis? Heeft Keel toch nog iets meer dan smaak? In ieder geval is het fonds
van Diogenes Verlag voor de Nederlandse, Duits-lezende letterkundeliefhebber
interessanter dan hij meestal weet. Goed zoeken in de betere Nederlandse boekhandel
of anders een reisje naar Duitsland of Zwitserland. Ten slotte, gevraagd wie zijn
lievelingspersoon uit de geschiedenis is, antwoordde Keel eens: ‘Jezus’. Over deze
laatste persoon zijn, zoals men weet, de meeste boeken verkocht. Wellicht moet men
de oorzaak van Keels succes toch hogerop zoeken.
■
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Dit ideaal heet gewoon De Hel
Enfer, de afdeling erotica van de Bibliothèque Nationale in Parijs
L'Enfer, dit-on... door Bernard Noël Uitgever: Herscher, Parijs, 207 p.,
f180,Ed Schilders
L'Enfer dat is de Hel. ‘En, wordt er, denkt u, liefde bedreven, in de Hel,’ vraagt
Koning Jürgen aan een wijze dame in James Branch Cabells verguisde roman Jürgen
(obsceen geoordeeld in de Verenigde Staten, 1920, in Ierland, 1953). Haar gewiekste
antwoord, in de toekomende tijd, luidt: ‘De liefde zal er bedreven worden, overal
waar u gaat, Koning Jürgen.’
Ik heb er Dante en Swedenborg - Hel-kenners bij uitstek, die bovendien uit ervaring
weten wat het is om je boeken te zien branden - nog eens op nageslagen, en inderdaad:
in de Hel wordt niet geneukt; Conclusie: Koning Jürgen heeft zich daar niet gevestigd.
Vraag: waar is hij dan heengegaan? Antwoord: hij ging bij nader inzien toch liever
naar Parijs en daar is hij gebleven, in de Enfer, de afdeling van de Bibliothèque
Nationale waar de erotica, gedrukt of verbeeld, zijn weggeborgen. De liefde wordt
er bedreven, ononderbroken, mannen met vrouwen, donna con donna, vir cum viris.
Als de Parijse Enfer voor de Duivel is, dan heeft God geen mooiere bibliotheek.
Dat vinden tenminste de liefhebbers van het erotische boek, die de catalogi van het
trio Apollinaire-Fleuret-Perceau en van Pascal Pia koesteren als richtingwijzers voor
hun verzamelingen. Dat is nu bovendien te zien in Noëls L'Enfer, dit-on..., een
uitzonderlijk goed geselecteerd en geproduceerd overzicht van grafisch werk dat op
eigen kracht, of omdat het tot omstreden boekwerken behoort in die Parijse bibliotheek
is ondergebracht. Erotica van Albert Marquet, Kees van Dongen, Max Ernst, Foujita,
Dali, Matisse en zelfs beeldhouwer Maillol, maar ook van hen wier reputatie een
kleinere straal heeft, Vertès, Lambert, Moreau, Barbier en Martin.
L'Enfer is echter niet alleen de benaming van deze bibliothecaire begraafplaats,
het is in Frankrijk ook idiomatisch geworden voor alle dingen die heel erg zijn, zelfs
relatief gesproken. Gevolg van deze semantische ontwikkeling is, dat ook de schrijvers
en kunstenaars die misschien niet direct een adreskaartje in de Enfer hebben er toch
toe behoren. Zo bevat dit boek uit even erge bronnen - veelal privé-collecties - behalve
werk van Joan Miró, Bonnard, Picabia en Lhote, ook helse waterverven, gravures,
etsen en pentekeningen van André Dignimont - een kleurrijke cunnilingus au bord
de la rivière; Gerde Wegener en Jean Gabriel Daragnès met minnende dames;
amoureuze silhouetten van Constantin Somoff; en fallische jolijt van François Kupka.
Noël, die ook de begeleidende, verhalende tekst schreef, die helaas minder boeiend
is dan het plaatwerk, heeft de verzameling de wat cynische titel gegeven die met
diton eindigt: ‘zegt men’. Bij zoveel beeldende schoonheid is die toevoeging zonder
twijfel gerechtvaardigd, wat niet heeft mogen verhinderen dat als toegift een memoir
is opgenomen die uiterst interessante details bevat met betrekking tot de bloeiperiode
die het werk bestrijkt, de jaren 1919 tot 1939 (met een onverwachte en zeer vrolijk
gastrol voor ‘notre ami Du Perron’), en in het bijzonder over de betrokkenheid van
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Aragon, Masson, Bataille, Malraux en Pia bij de uitgave, clandestien, van werken
als Le Con d'Irène, L'histoire de l'Oeil en Les Couilles Enragées.

Illustratie van Jean Gabriel Daragnes voor ‘Gamiani ou Deux Nuits d'excès’ van Alfred de Musset

Er zou veel te noteren en te filosoferen zijn om dit cynisme te bevestigen en de
oorzaken, historisch en sociaal, die ertoe geleid hebben te lijf te gaan, maar de essentie
blijft deze: er bestaat niet zozeer een afkeer van expliciete seksualiteit als wel een
afkeer van alles wat seksualiteit veredelt, bij voorbeeld door middel van kunst, een
afkeer van de cultivering van seks. Vreemd is dat eigenlijk niet, want zodra seksualiteit
de grens van het oer-eenvoudige patroon van behoefte en bevrediging overschrijdt,
krijgen allerlei elementen de nadruk die men liever niet benadrukt ziet.

Aristide Maillol, tekening uit ‘Livret de folastries’ van Pierre de Ronsard

De paus
Dit verklaart niet alleen waarom pornografie (als kwaliteitscriterium) zo populair is,
het geeft ook aan waarom de kring van liefhebbers van het hier besproken werk zo
klein is. Een aardig voorbeeld van dat proces van afstoting is een voorval dat Noëls
verzameling met vierhonderd jaar voorafgaat. De opzienbarende, aanstootgevende
samenwerking van tekenaar en schilder Giulio Romano, de graveur Marcantonio
Raimondi en de dichter Pietro Aretino. Samen produceerden ze de zogenaamde sedici
modi, de zestien standen, die behalve als een amicale combinatie van poëzie en prent
ook als het eerste voorlichtende boek uit de westerse beschaving beschouwd kunnen
worden. De toedracht is nooit geheel duidelijk geworden maar Vasari meldt dat de
uitgave al snel verboden werd - en ondergronds ging -, dat Raimondi in de gevangenis
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belandde en dat alleen de invloedrijke Aretina - de ‘Gesel der Prinsen’ - de paus kon
vermurwen de straf ongedaan te maken.
Aretino's Sonnetti Lussuriosi heb-
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ben het overleefd, de gravures niet. De laatste bekende complete set moet in het begin
van de vorige eeuw in handen geweest zijn van een zekere Nollekens en die heeft
de prenten verbrand op last van zijn biechtvader. De overlevering wil dat Nollekens
daarna regelmatig in tranen uitbarstte bij de gedachte aan dit onherstelbare verlies.

Jean Cocteau, tekening uit Le Livre blanc

Zodra erotica de beste kans maken of krijgen om cultureel gemeengoed te worden,
worden ze het heftigste op de naakte huid gezeten. Bewaarplaatsen als de Enfer
ontstonden als hooghartige gunsten aan de smaak en de culturele eigenzin van een
zeer beperkt aantal personen. De ingesloten werken werden er ondergebracht omdat
de morele concensus vereiste dat ze zo goed als onzichtbaar werden, maar laten we
ook vaststellen dat het aantal personen dat dit soort werk inderdaad graag wil zien lezen, bekijken, op de plank zetten, aan de muur hangen - altijd uiterst klein geweest
is.
Noëls verzameling maakt weliswaar nog niet meer zichtbaar dan het topje van de
vulkaan, maar volstaat toch om aan te tonen dat de erotische beeldende kunst van
onze eeuw het beste vormt van een traditie die met het illustere Italiaanse trio
begonnen is. Vanaf het einde van de vorige eeuw, met het werk van Félicien Rops
als belangrijkste kerende factor, is het beperkte idee van behoefte en bevrediging
zoveel mogelijk naar de achtergrond verschoven.

Ritueel
Seksualiteit is op deze prenten eerder een ritueel dan een daad en wordt eerder dan
door wellust gekenmerkt door tederheid: De Geetere's illustratie bij Haraucourts
‘Poëmes Hystériques’, La Légende des Sexes, en Bonnard bij Anets Notes sur
L'Amour; door natuurlijkheid: Barbier bij de enige volledige uitgave van Pierre Louys
Chansons de Bilitis (1929); nieuwsgierigheid: Foujita's werk; en humor: Martins
vattingen van de legende van Hans Carvel en zijn ring van vlees, en wel in twee
staten: onder en boven het laken.
Het surrealistisch geaarde werk van Picasso, Dali, Picabia, Miró, Tanguy en Masson
bevat een heel andere spanning. Laten we die samenvatten en zeggen dat deze beelden
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niet alleen de bijbehorende literaire werken illustreren maar ook een bibliotheek vol
Freud, Moll, Krafft-Ebing en hun geestgenoten.

Francis Picabia, 1879 Après l'aventure Dadaïste

Voor alle prenten geldt een factor die het werk wellicht nog het meest impopulair
maakt: de gelijkwaardigheid van de seksen. De prenten van Martin op het thema van
de dubbele seksualiteit zijn er de duidelijkste voorbeelden van. Rolpatronen zijn
verdwenen, lust is niet onderscheiden naar seks, van ondergeschiktheid is geen sprake.
Dit werk onderscheidt zich zeker van de consumptieve of industriële erotica omdat
het onderworpen is aan bepaalde opvattingen omtrent kunst of esthetiek, maar dat
is het belangrijkste niet. Het is rijker aan ideeën of ideële gevoelens. Voor een
belangrijk deel staan die ideeën in de buitenwereld bekend als problemen, en het
liefst worden deze prenten met die problematiek geïdentificeerd. Ze verbeelden het
probleem niet alleen, ze zijn het daarom zelf ook. In wezen streven deze prenten
echter een probleemloze seksualiteit na, ofte wel een seksualiteit die vrij is van al
het in de loop der eeuwen aangegroeide ongemak waarmee psychiaters en seksuologen
hun geld verdienen. Tot nader bericht blijft dit ideaal gewoon de Hel heten.
■
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Een kleine utopie tussen Oost en West
Schwarzenberg, de politieke roman van Stefan Heym
Schwarzenberg door Stefan Heym Uitgever: Bertelsmann, 310 p., f46,25
Importeur: Nilsson & Lamm
Gerda Meijerink
Wat is DDR-literatuur? Deze vraag kan een groepje vreedzaam verenigde germanisten
of andere lieden die zich met Duitse literatuur bezighouden snel tot een verzameling
luide krakélende discussianten doen ontaarden. Het felst wordt de discussie uiteraard
door de betrokkenen zelf gevoerd, door de schrijvers die geacht worden die
DDR-literatuur te produceren. Daarbij moet verschil gemaakt worden tussen schrijvers
die in de DDR woonachtig zijn en schrijvers die hun vaste woonen verblijfplaats
inmiddels in de Bondsrepubliek hebben maar uit de DDR afkomstig zijn. Een verdere
nuancering is er tussen de in de DDR levende schrijvers die daar wél, en andere die
daar niet mogen publiceren (wat meestal gepaard gaat met het wel of niet lid zijn
van de officiële schrijversbond aldaar).
Ook wat de zogenaamde voormalige DDR-schrijvers in de Bondsrepubliek betreft
is er - om het ingewikkeld te maken - verschil tussen schrijvers die al vóór 1976 het jaar van de Ausbürgerung van Wolf Biermann en als gevolg daarvan het uitstoten
uit de DDR-schrijversbond van een groot aantal auteurs - en de velen die ná dat jaar
naar het Westen kwamen. En dan zijn we er nog niet, er blijkt bovendien een subtiel
onderscheid te bestaan tussen schrijvers die zich zelf nog steeds als ‘voormalig
DDR-schrijver’ aanduiden en anderen die weliswaar als zodanig worden betiteld,
maar die zich zelf kortweg ‘Duits schrijver’ noemen en het ‘uit de DDR afkomstig’
hebben afgezworen.
Hans Joachim Schädlich behoort tot deze laatste categorie. Naar aanleiding van
een bijeenkomst van voormalige DDR auteurs, die in februari van dit jaar in Berlijn
plaats vond, schreef hij voor Die Zeit een fel stuk met de titel ‘Ich bin nicht im Exil’
waarin hij het ‘voormalig DDR-’ als epitheton overbodig verklaart voor die schrijvers
die van hun burgerrechten zijn beroofd. Hij zelf wenst in ieder geval niet onder een
valse wimpel te varen en wenst daar zijn Heimat te zien waar hij zijn mening vrij
kan uiten.
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Stefan Heym Schwarzenberg

Schizofrenie
Welk criterium men ook neemt - de geboorteplaats, het paspoort, het visum, de plaats
van verschijnen van het werk, de thematiek van het werk, de ervaring van de
Bondsrepubliek als ‘Heimat’ of als ‘Fremde’ - géén definitie kan de schizofrenie van
het bestaan van twee Duitse literaturen opheffen - een schizofrenie die zelfs de
Westduitse schrijversbond in twee kampen uiteen doet vallen. Dat kan uitsluitend
het DDR-regime, wanneer het zou ophouden de vrijheid van meningsuiting te
beknotten en het verbod op reizen naar het Westen - én terug - voor alle burgers op
te heffen.
Er bestaan overigens merkwaardige varianten en combinaties van het recht om te
publiceren en de vrijheid om te reizen. Sommige schrijvers die geen problemen
ondervinden bij het gepubliceerd krijgen van hun werk, krijgen géén toestemming
om lezingen in het Westen te houden of congressen te bezoeken; bij anderen is dat
andersom. Stefan Heym bij voorbeeld kan ongehinderd naar het Westen reizen, waar
hij in verschillende media voor de DDR weinig vleiende uitspraken doet, maar sinds
1978 wordt zijn werk in de DDR niet meer gepubliceerd. Zijn roman Collin, die in
dat jaar zonder toestemming van de DDR-autoriteiten in de Bondrepubliek verscheen
leverde hem een aanklacht wegens ‘devisenbedrog’ op, de boete die hij moest betalen
vormde een welkome inkomst voor de staatskas. Zijn roman Ahasver uit 1982
verscheen uitsluitend in het Westen, mét toestemming van de bevoegde instanties,
maar met zijn laatste roman Schwarzenberg is het weer mis. Deze roman werd wegens
‘onvoldoende literaire kwaliteiten’ door een commissie afgewezen en Heym kreeg
ook geen toestemming hem in de Bondsrepubliek te publiceren. Dat blijkt een
uitstekende reclame voor het boek te zijn, er was geen krant in binnen- en buitenland
die het feit niet vermeldde - de uitgeversgigant Bertelsmann moet haast wel een
voorstander van de Duitse deling zijn!
Voor wie het boek leest wordt het snel duidelijk wat de DDR-autoriteiten tot het
publikatieverbod heeft bewogen: niet het ontbreken van literaire kwaliteiten moet
ze gestoord hebben - al heeft Heym wel eens beter proza geschreven dan in deze
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roman - maar de kritiek op het ‘reëel existerende socialisme’ dat hij bevat. Die kritiek
zit er niet in verscholen, is niet verpakt in een historische stof zoals dat in Het koning
David bericht en in Ahasver het geval is, maar heeft direct betrekking op de
omstandigheden en de voorwaarden waaronder de DDR tot stand kwam en zich
ontwikkelde.

Driehoekje
Stefan Heym beschrijft in Schwarzenberg de opkomst en ondergang van een
republiekje, een driehoekje land dat tot het grondgebied van
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het voormalige Duitse Rijk behoorde, waar in 1945 door een administratieve
onzorgvuldigheid noch de Russen, noch een van de westelijke geallieerden als
bezettingsmacht aanspraak op maakten en dat zich een paar weken lang in een vacuüm
tussen de zich stabiliserende machtsblokken bevond, tot de Sovjetunie het dan toch
bezette en in wat toen nog Oostzône heette integreerde.

Ongelofelijk
Dat dit zich heeft kunnen voordoen klinkt ongelofelijk, maar het is waar. Het
historische ‘ongelukje’ Schwarzenberg wordt in de ontstaans geschiedschrijving van
de DDR zorgvuldig verzwegen, zoals daar wel vaker minder welkome feiten uit het
verleden in de doofpot worden gestopt, waaronder de arbeidersopstand in juni 1953
waarover Stefan Heym zijn roman 5 Tage im Juni schreef, die in de DDR nooit heeft
mogen verschijnen.
Schwarzenberg staat voor de droom die in de Duitse geschiedenis nimmer is
verwezenlijkt: en die zijn paralellen vindt in de Spartacusopstand in 1918 en in de
opstand van 1848. De droom van een revolutie op eigen kracht, een Duitse linkse
revolutie (de enige revolutie die tijdelijk succes had was een rechtse en heette
nationaal-socialisme). In Schwarzenberg leefden enkele weken lang een paar
sociaal-democraten en communisten in de ijdele hoop dat zij aan het dictaat van de
bezettingsmachten konden ontkomen en een zelfstandige democratische republiek
Schwarzenberg zouden kunnen vormen. Als duidelijk wordt dat er geen
bezettingstroepen orde op zaken komen stellen, wordt er uit een aantal arbeiders en
een paar linkse intellectuelen een actiecomité gevormd dat zich gaat bezighouden
met de voedseldistributie, het herstel van de infrastructuur en de openbare orde en
het buiten spel zetten van invloedrijke nazi's. De problemen zijn gigantisch, maar
het actiecomité weet het vertrouwen van de bevolking te winnen en ageert vanuit
een naïeve pragmatiek die geen slechte politieke basis blijkt te zijn.

Experiment
De gegevens over wat zich in 1945 in de stad en de regio Schwarzenberg afspeelde
heeft Stefan Heym voor een deel ontleend aan een van de leden van het actiecomité,
de arbeider Ernst Kadletz, die zijn ervaringen voor Heym op de band heeft
ingesproken en tot wiens dood Heym heeft gewacht alvorens het materiaal voor zijn
roman te gebruiken. De hoofdstukken waarin Ernst Kadletz aan het woord is hebben
de melancholieke toon van iemand die zijn illusie in rook heeft zien opgaan en die
met verwondering terugkijkt naar het politieke experiment dat Schwarzenberg was.
Verwonderd is hij vooral over het feit dat hij ooit werkelijk heeft kunnen geloven
dat het experiment Schwarzenberg zou kunnen slagen en dat hij het cynisme van de
sovjet-administratie en ook de onverschilligheid van de Amikaanse bezetters pas zo
laat heeft doorzien.
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Heropvoeding
Een van de andere dingen in de roman, Max Wolfram, is de ideoloog van het
actiecomité. Als student heeft hij zich beziggehouden met een onderzoek naar
utopieën, hij weet dat iedere utopie, van Plato's ontwerp af, neigt naar totalitarisme
en hij heeft dat zelf aan den lijve ondervonden in de gevangenissen van de Gestapo.
Als hij voor de Republiek Schwarzenberg een grondwet probeert te schrijven komt
hij voortdurend met zich zelf in conflict. Tegenover de andere leden van het comité,
de mannen van de daad, staat hij als denker en intellectueel zwak, maar voor de
Sovjets is hij juist degene die een gevaar vormt en als contrarevolutionair aan een
ideologische heropvoeding wordt onderworpen. ‘Hij (Wolfram) probeerde immers
om de benen onder de Sovjets vandaan te halen door zijn eigen, kleine utopie uit te
denken en de wegen daarheen - dwaalwegen natuurlijk - te propageren. Maar wie
zich tegen de partij en tegen de roemruchte Sovjetunie verzette, die werd, of hij het
nu wilde of niet, tot vijand en verrader van de grote utopie, die ons allen bevleugelt.’
De ideologische heropvoeding van Wolfram blijkt geslaagd: in het laatste hoofdstuk
is hij jaren later als hoogleraar in de Sociologie degene die aan zijn studenten de
dialectiek van de vrijheid uitlegt en ze tot terughoudendheid maant. Wie het principe
boven het noodzakelijke stelt, begaat een domheid, doceert hij. Uit het verzet van
de studenten tegen deze doctrine blijkt dat de oorspronkelijke ideeën van het
communisme nog leven en dat er in iedere generatie weer een sprankje hoop op een
samengaan van socialisme en vrijheid gloort.
In de figuur van de sovjet-majoor wordt duidelijk gemaakt dat de idee van de
‘kleine utopie’ wel degelijk ook bij de Russische machthebbers leefde. Bogdanow
wil de zelfstandige Republiek Schwarzenberg een kans geven, maar zijn pogingen
zijn vergeefs. Tegenover de systeemtrouwe Kapitein Workutin legt hij het af en hij
bekoopt zijn afwijkende standpunten met de dood. Schwarzenberg wordt bezet, de
Sovjets verzekeren zich daarmee de toegang tot de uraniumvoorraden die in de grond
verborgen zitten, de vrije Republiek wordt gelijkgeschakeld. Je hoeft dit boek niet
te lezen met in het achterhoofd steeds de gedachte dat de geschiedenis van de
Republiek Schwarzenberg de geschiedenis van de DDR en van andere
sovjet-satelietstaten spiegelt, dat kun je beter achteraf doen. De roman Schwarzenberg
is als gefictionaliseerde documentaire een spannend boek en ook al weet je welke
weg de geschiedenis is gegaan, je blijft benieuwd naar de afloop. De vraag die je bij
alle figuren in deze roman blijft bezighouden is die naar de overlevingskans van de
hoop die zij in zich meedragen. Wie is, onder welke omstandigheden corrumpeerbaar
en wie niet? Ik kan mij heel goed voorstellen dat de DDR-autoriteiten bang zijn
geweest voor wat dit boek teweeg zou kunnen brengen onder vooral de jonge mensen
in het land die in plaats van de voorgeschreven bewondering voor het grote verleden
van de DDR wel eens warm zouden kunnen lopen voor de kleine utopie
Schwarzenberg. In de DDR moet zo'n boek als een bom inslaan. Wat dat betreft is
deze roman van Stefan Heym DDR-literatuur, exportkwaliteit wel te verstaan.
■
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Het malletje van Brusselmans
Prachtige ogen: duizend identieke zandgebakjes
Prachtige ogen door Herman Brusselmans Uitgever: In de Knipscheer,
189 p., f24,50
Peter de Boer
Alvorens mij zelf zover te krijgen om aan mijn bureau te gaan zitten en deze
bespreking te schrijven, heb ik me, om met J.B. Charles te spreken, eerst door de
latten van het alfabet heen moeten trappen: - het woordwezen in mij had een wijle
opgehouden te bestaan. Sprakeloos was ik, en ben ik eigenlijk nog steeds, van
Prachtige ogen, het romandebuut van de Vlaming Herman Brusselmans.
Wat heeft de - Nederlandse - uitgever toch bezield toen hij besloot deze geforceerd
‘leuke’ bizarrerie, die zelfs in haar soort negatief opvalt door een overmaat aan
oeverloos gekwebbel en melige nietszeggendheid, op de markt te brengen? De hang
tot continuïteit, vermoed ik. Brusselmans had, bij dezelfde uitgever, al eens een
verhalenbundel gepubliceerd: het contact was gelegd, de markt al aangeboord en het
wachten was op des schrijvers tweede boek waarmee hij definitief zou doorbreken.
Wel, doorgebroken is hij - zijn roman is me als een knappende furunkel in het gezicht
gespat. Wat op het achterplat wordt aangeprezen als ‘een langgerekte lachbui’ is in
werkelijkheid een door geen heelmeester van welk slag ook te redden literaire
misgeboorte, de vrucht van een kijfziek wijf dat chronisch bedwatert en een analfabete
mesjeu met loopoor en zwamneus, die ik op mijn tandvlees heb uitgelezen en die
mij noodzaakt, op ditzelfde moment dwingt, om met een pennemes achter mijn
prachtige oogballen te krabben in de hoop het met stomheid geslagen woordenarsenaal
weer aan de praat te krijgen.
Het begint te komen.
Eerst even een globaal beeld van het boek. Dat is gauw geschetst. Twee snoertjes
van termen volstaan, termen die op nagenoeg elke pagina, niet zelden zelfs vijf of
zes keer op één pagina, terugkeren. Smaakmakende trefwoorden dus. Allereerst zijn
er de krachttermen en aanverwant vulsel: kloterij, godverdomd, kakken, stront,
klooien, godvergeten, godverrekt, scheiten, gezeik, gezever, stommekloot, trutten,
teven, reet, poot, kotsen, kotsbeu, snotsnor, kwijlpot, enzovoort meer. Een grappig
rijtje wel, op het eerste gezicht, op het honderdste ben je het kotsbeu. Vervolgens
trakteert Brusselmans de lezer met een niet aflatende ijver op min of meer zinledige
spreektaalzinnetjes en uitroepen als: ken je dat, weetjewel, dat meen ik, of zoiets, of
iets dergelijks, en zo, of zo, ik bedoel, ik lieg niet, echt waar, weet ik veel, en zo en
zo en zo voort. Wie de moeite neemt beide rijtjes vier uur lang achter elkaar te lezen,
heeft ten naaste bij de roman Prachtige ogen geconsumeerd. Echt waar. Brusselmans
rabiate geneigdheid tot dit aan de toog opgedoken idioom maakt dat iedere alinea
van hem een exacte kopie is van alle andere. Er moet en zal met steeds identieke
middelen de lezer een langgerekt gelach ontlokt worden. Een voorbeeld uit de praktijk.
De hoofdpersoon, Julius Cramp, klapt uit de school: ‘Enfin, klootzakkerij en pesterij
zei ik. Ik moet het in dit verband nog 's over stront hebben. Er was namelijk ooit
weer eens zo'n verrekt examen en dan werd telkens gesurveilleerd zoals dat heet of
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zo, door twee of drie leraren. Of vier, weet ik veel, ik tel nooit leraren. Ik bekijk ze
met moeite, dus tellen zeker niet. Welnu, d'r was zo'n jongen die nodig moest, midden
in dat examen. Hij moest hoognodig. Zeiken dus, of kakken of iets van dat slag.
Mijlaart of zo heette die gast, zo'n onnozelaar en een broekschijter van een jongen.
Enfin, broekschijter of niet, die knul moest toch maar mooi gaan kakken midden in
dat vervloekte strontexamen.’ Aan dit procédeetje heeft de schrijver zijn olijk Vlaamse
hart geheel en al verpand. Nu eens is stront, dan weer snot, kots, zeik of zever het
idiomatische thema waarop hij onvermoeibaar varieert. Denk nu niet dat deze uitstoot
van lichaamsafval van mij niet mag, dat ik het smerig of verwerpelijk vind. In John
Kennedy Toole's Een samenzwering van idioten spelen spijsverteringsprodukten
eveneens een niet onbelangrijke rol - iedere opening van het menselijk lichaam
spreekt wel een woordje mee - en toch is dat - mede daardoor! - een verrukkelijke
tragikomedie. En een enkele maal werkt Brusselmans' faecalische humor heus wel
aanstekelijk. Ik heb me bij voorbeeld nogal vermaakt met een passage waarin Julius
Cramp uit de doeken doet hoe hij de diarree - een bij hem regelmatig terugkerend
ongemak - bestrijdt. ‘Hele camions’ vol stopmiddelen slikt hij, vaak dagen tevoren
al, om maar te voorkomen dat de zenuwen er ‘langs onder’ uit zullen komen. Of het
ook helpt? ‘Soms slik ik zo'n pilletje zes dagen van vooruit. Preventieve behandeling
zogezegd. Ik slikte echt waar zoveel van die krengen dat ik op den duur
antidiarreemiddelen schéét.’ Ook bij dit aan het biljart uitgesproken commentaar zie
ik wel enkele lezers spontaan in de lach schieten: ‘Er vloog een bal in het gat met de
snelheid van een komeet met diarree.’ Niet de uitwerpselen dus, maar die onafzienbare
stoet steeds eendere flauwiteiten maakt deze roman onverteerbaar. Zinnen als: ‘dan
lag ik thuis te lezen in mijn bed. Ik bedoel in een boek. In m'n bed in een boek’, of:
‘Toen gaf die Angel die lul zo'n lel om de oren dat de lul alle lol verloor’, - daar krijg
ík nou buikloop van. Het is me een raadsel wat Brusselmans met dit boek eigenlijk
precies wil. Tussen al die voorgeprogrammeerde dijenkletsers door, die het zicht op
een diepere boodschap - if any - hinderlijk belemmeren, lijkt hij verdikkeme ook
nog iets willen beweren. Over de ledigheid en verval heeft hij het, over wanhoop en
misère bij de universitaire jongelingschap anno 1977. De grote leegte en verveling
die de jonge volwassene ervaart - het thema is van alle tijden. Een van de mooiste
en nog niet al te belegen uitwerkingen daarvan in de Nederlandse literatuur is De
avonden van Gerard Reve, waarnaar Brusselmans dan ook uitdrukkelijk verwijst.
Julius Cramp is een eigentijdse Frits van Egters. Hij is student, wat niet wil zeggen
dat hij studeert, maar dat hij zijn dagen met enkele gesjeesde medestudenten
doorbrengt in de Gentse bierlokalen. De jongens doen vrolijk maar voelen zich
miserabel.

Herman Brusselmans

Er wordt veel gedronken en bovenal veel gekankerd; op de kastelein, op de
cafébezoekers, op de kleffe studentenhap et cetera. Alles wijst erop dat Brusselmans
onder het kolderieke vernis (dat niettemin ondoordringbaar is als een vuistdikke
staalplaat) de tragiek van zijn op alle fronten gestagneerde hoofdpersoon zichtbaar
heeft willen maken. Tragiek en humor hoeven elkaar niet uit te sluiten. Maar
Brusselmans schiet het tragische met zijn repeteergeweer vol flauwe losse flodders
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zelf aan stukken. Hij is zich dat ook wel bewust en heeft ook dat weer een grotesk
tintje trachten te geven door Julius Cramp spottend te doen uitvallen tegen ‘de
vertellers’, de afstekers van de idiote verhalen’. In één moeite door maakt hij gelijk
even zijn eigen taalgebruik belachelijk in een passage over het ‘Holden
Caulfield-taaltje’ in J.D. Salingers roman The Catcher in the Rye: ‘Ik had The Catcher
in the Rye natuurlijk ook gelezen (...), en ik vond die Caulfield-puber ook wel een
favoriet en zo, maar om hele dagen dat taaltje te spreken met almaar verdomd en
verrekt en en zo en godvergeten en ik bedoel en zo, daar krijg ik op den duur redelijk
de rotzenuwen van.’ Tja, wie niet...? Brusselmans probeert zich hier wel op een erg
goedkope manier in te dekken.
Misschien had de stof van deze roman een redelijk geslaagd verhaal kunnen
opleveren; bij een beperkte omvang zouden die ergerniswekkende herhalingen in
ieder geval minder hebben gestoord. Of Brusselmans kan schrijven of niet is een
kwestie die ik buiten beschouwing moet laten. Lachende ogen heeft ons hieromtrent
niets te zeggen. Het punt is dat de schrijver voor het verkeerde procédé heeft gekozen.
Hij hanteert van meet af aan de foute mal en zet ons daarmee duizend identieke
zandgebakjes voor. Dat is iets waarvan de tanden gaan knarsen.
■
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Een onvermoeibaar strijder
Arthur en Cynthia Koestlers autobiografisch afscheid
Stranger on the Square door Arthur and Cynthia Koestler Redactie en
inleiding Harold Harris Uitgever: Hutchinson, 242 p., f45,05
Arthur Koestler, The Story of a Friendship door George Mikes Uitgever:
André Deutsch, 80 p., f33,10
Aad Nuis
Toen in het gesprek de naam van Arthur Koestler viel, begon Einstein te grinniken.
Even later werd Koestler opnieuw genoemd, en weer grinnikte Einstein. Gevraagd
naar de oorzaak van zijn vrolijkheid wou hij eerst niets zeggen, maar na enig
aandringen kwam het verhaal los over Koestlers recente bezoek aan Princeton. Te
zijner ere was er een feestje gegeven waar ook Einstein en een Duitse vriend die in
Harvard filosofie doceerde aanwezig waren, alsmede de atoomgeleerde Robert
Oppenheimer. En ja, zei Einstein, God weet alles, maar Koestler weet alles beter.
Eerst legde hij de filofoof de uitgangspunten van de filosofie uit. Toen legde hij
Oppenheimer de beginselen van de kernfysica uit. En ten slotte legde hij mij uit wat
relativiteit is.
Deze anekdote wordt ons overgeleverd door George Mikes in zijn boekje Arthur
Koestler, The Story of a Friendship. Mikes, auteur van het beroemde How to be an
Alien en tal van komische reisverslagen, lijkt op het eerste gezicht een
onwaarschijnlijke kompaan voor de ernstige strijder die Koestler was, maar blijkbaar
zijn ze de laatste dertig jaar goede vrienden geweest. Hun beider Hongaarse
achtergrond was daarbij een samenbindende factor, al hebben ze elkaar pas na de
oorlog in Engeland voor het eerst ontmoet. Samen met Stranger on the Square, een
boek dat naast een stukje late autobiografie van Koestler zelf vooral de herinneringen
van zijn vrouw Cynthia bevat, haalt het boekje van Mikes een jaar na Koestlers dood
de man achter de beroemde schrijver vandaan. Het is een postuum proces dat in veel
gevallen moeizaam verloopt; Koestler heeft geluk gehad, want zowel vrouw als
vriend schrijven over hem met een genegenheid die te diep is om een saaie heilige
van hem te willen maken, en met een bewondering die het niet nodig heeft zijn
zwakheden geheel aan het oog te onttrekken.
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Arthur en Cynthia Koestler

Zo zal het roddelverhaal van Einstein wel enige malicieuze overdrijving bevatten,
maar Mikes staat borg voor de kern van waarheid die erin zit. Uit eigen ervaring
voegt hij er een scène aan toe in een gelagkamer in een Oostenrijks dorp, waar
Koestler de plaatselijke boeren belerend toespreekt over het boerenbedrijf. Ook bij
Cynthia zijn aardige voorbeelden te vinden van zijn overdonderende egocentriciteit.
Zo keurde hij het sterk af als zijn gasten aan tafel onderonsjes met hun buren hadden;
ze dienden deel te nemen aan de algemene discussie, die door de gastheer strak in
de hand werd gehouden. Schijnbaar in tegenspraak daarmee zijn de verhalen over
zijn verlegenheid. Zelf heeft hij geschreven dat hij - hij deed niets in het klein - een
minderwaardigheidscomplex ‘als een kathedraal’ had, en zowel Cynthia als Mikes
halen die uitspraak aan. Toen hij allang beroemd was wou hij nooit een tafeltje
bespreken in een restaurant, omdat hij ervan overtuigd was dat hij met zijn accent
nooit een behoorlijke plaats zou krijgen. Bij nader inzien vullen die dingen elkaar
juist heel goed aan, en brengen ze in hun samenhang een beetje diepte in het beeld
van Koestler.
Hij was een dwingeland, maar voor zijn vrienden blijkbaar een beminnelijke
dwingeland. Hij drong hen op wat hij goed voor hen achtte, spijs en drank, medicijnen,
goede raad. In het klein was hij evenzeer een campagnevoerder als in het groot. De
koelheid in persoonlijke verhoudingen die sommige roemruchte voorvechters van
de menselijkheid kenmerkt, was hem geheel vreemd. In de woorden van Mikes: elke
goede zaak waarvoor hij in het krijt trad werd een persoonlijk probleem; elk
persoonlijk probleem werd een goede zaak.
Zolang een schrijver leeft, zien we in zijn werk een tijdsperspectief, met het laatste
boek vooraan en elk vorige erachter tot aan het eerste. Bij zijn dood, als het werk is
afgesloten, valt het tijdsperspectief weg en komt een andere ordening ervoor in de
plaats. Sinds 1 maart 1983 is Arthur Koestler in de eerste plaats weer de schrijver
van Darkness at Noon.
Die roman uit 1940, waarin door een verbeelding van de Moskouse showprocessen
tegen oude revolutionairen uit de late jaren dertig het stalinisme in heel zijn
verwerpelijkheid aan de kaak wordt gesteld, is waarschijnlijk niet zijn beste boek.
Het is ook bepaald niet enig in zijn soort. Een hele generatie intellectuelen in Europa
en Amerika, die in de jaren dertig min of meer in de ban van het sovjet-communisme
was geraakt, schrok wakker uit die droom en legde getuigenis af van de ontgoocheling
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in een stroom van geschriften. De roman van Koestler sprong daar niet zozeer uit
door uitzonderlijke grondigheid of literaire kwaliteiten, maar eenvoudig doordat het
boek zo doeltreffend was. Het kwam even hard aan als voor een latere generatie
Solzjenitsyns Goelag Archipel.
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Dat was ook de bedoeling. Koestler had van zijn communistische jaren niet alleen
geleerd hoe totalitair en gewetenloos het communisme was, maar ook hoe de naïeve
- en soms niet zo naïeve - goedgelovigheid werd uitgebuit. Zijn boek was een wapen
in de propagandastrijd, en anders dan de meeste schrijvers was hij in staat zo'n strijd
bewust en met de noodzakelijke hardnekkigheid te voeren. Die techniek had hij van
de communisten, beweerde hij zelf, maar alles wijst erop dat de aanleg, de inzet en
de capaciteiten ervoor van hem zelf kwamen.
Dat wordt vooral duidelijk voor wie zijn autobiografische geschriften leest. Zelf
ben ik geneigd dat zijn beste boeken te vinden, maar dat kan te maken hebben met
het feit dat ik ze betrekkelijk kort na hun verschijnen ging lezen, in de jaren vijftig.
De boodschap van Darkness at Noon was toen, als elke geslaagde overtuigingsactie,
vrijwel een gemeenplaats geworden. De vraag was eerder hoe het mogelijk was
geweest dat zoveel intelligente, gevoelige en integere mensen ooit iets in het stalinisme
hadden kunnen zien, en daar gaf die autobiografie een persoonlijk en juist daardoor
ook in het algemeen duidelijk antwoord op.
In het eerste deel, Arrow in the Blue, wordt verteld hoe de jonge held, kind van
joodse, maar geassimileerde ouders, zich bekeert tot het radicale zionisme, zijn
ingenieursstudie afbreekt om naar Palestina en de kibboets te emigreren, vervolgens
naam maakt als journalist en op zijn vijfentwintigste tegelijkertijd redacteur buitenland
en wetenschappen wordt van een grote Berlijnse krant. Zijn sterke behoefte om zich
met huid en haar aan goede zaken te wijden doet hem dan alles opgeven voor de
communistische partij. Het tweede deel, The Invisible Writing, beschrijft zijn
ervaringen in die partij, zijn gevangenschap en terdoodveroordeling door de fascisten
in de Spaanse burgeroorlog, zijn uitwisseling en de breuk met de partij in 1938, zijn
internering in Frankrijk als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, het schrijven van
Darkness at Noon en de vlucht voor de Duitsers die hem na een moeizame omweg
in Engeland doet belanden. Daar eindigde de autobiografie.
In Stranger on the Square pikt de oud geworden Koestler de draad op en spint
hem een eindje verder, net genoeg om te laten zien hoe hij van vurig communist tot
de meest bekende woordvoerder van het anticommunisme werd. Hoewel hij in
Engeland meteen weer voor geruime tijd in de gevangenis verdween als verdachte
vreemdeling en zich na zijn vrijlating onmiddellijk als vrijwilliger meldde, vond hij
tijd voor het schrijven van nieuwe boeken en essays op hetzelfde thema. Na de oorlog
bleef hij in de weer met het mobiliseren van de publieke opinie. Hij richtte een fonds
op voor uit het Oosten gevluchte schrijvers, waar hij zelf de belangrijkste donateur
van bleef. Hij organiseerde in 1950 een congres voor culturele vrijheid in Berlijn,
waar hij zijn manifest met algemene stemmen zag aangenomen en, voor één keer
optimistisch, uitriep dat de vrijheid in het offensief was gegaan. Typerend is wat hij
schrijft over The God that failed, dat eveneens beroemd geworden boek waarin zes
voormalig communistische intellectuelen hun geloof afzweerden en dat werd ingeleid
door Richard Crossman. Koestler had het boek samen met hem bedacht, en hij maakt
zich nu nog vrolijk over de manier waarop Crossman, in zijn ogen een onverbeterlijke
opportunist, dat in zijn inleiding beschrijft.
‘Het was ons in het geheel niet te doen (...) om iets toe te voegen aan de stroom van
anti-communistische propaganda,’ schreef Crossman. Koestler nu: dat was natuurlijk
juist wél waar het ons om te doen was, maar hij vond dat hij dat als
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Labourparlementslid niet zo maar kon zeggen. Koestler wist precies waar hij op uit
was, en wond er geen doekjes om. Dat was zijn kracht.

Doodstraf
Maar de ontmaskering van het stalinisme - en van de oneerlijke halfslachtigheid van
het weldenkende Westen - was niet de enige goede zaak waar ridder Arthur voor ten
strijde trok, zelfs niet in de jaren veertig toen die strijd het hevigst was. Palestina
was een andere kwestie die hem actief bezighield in die tijd. Verschillende keren
reisde hij erheen als correspondent, zowel in '45 als tijdens de
onafhankelijkheidsoorlog. Hij was tot de conclusie gekomen dat verdeling de enige
mogelijkheid was, en bepleitte die oplossing waar hij kon. Ook hier gebruikte hij
zowel het wapen van de verbeelding - in de roman Thieves in the Night - als dat van
de directe overreding, en ook hier wilde hij vooral doeltreffend zijn. Hij probeerde
zelfs Begin om te praten in diens ondergrondse hoofdkwartier als leider van de Irgoen,
en hij noteert met tevredenheid dat de leden van de VN-commissie die de aanbeveling
tot verdeling opstelden, beïnvloed waren door zijn roman.
Een campagne die uit de aard van de zaak tot Engeland beperkt bleef, maar daar
nog steeds met zijn naam verbonden wordt, is die voor de afschaffing van de
doodstraf. Hij wist wat het was om ter dood veroordeeld te zijn. En zelfs de wijze
van zijn sterven was nog een argument in een campagne; hij was bestuurslid van de
vereniging voor euthanasie.
In het midden van de jaren vijftig keerde Koestler zich met een ruk van de politiek
af. Nooit zou hij er zich meer in het openbaar over uitlaten, verklaarde hij. Zijn
bijdrage aan Stranger on the Square komt aan dat moment niet toe, maar Mikes
beschrijft hoe zwaar dat besluit vrijwel onmiddellijk op de proef werd gesteld. Om
halfdrie in de nacht van 24 oktober 1956 werd Mikes uit zijn bed gebeld door Koestler,
die met een baksteen in de hand bij de Hongaarse legatie stond. Of hij maar wou
komen helpen met het ingooien van de ruiten. Mikes begon hardop in twijfel te
trekken of de zaak van de opstand daarmee gediend zou zijn, Koestler riep iets over
zijn vervloekte gematigdheid en gooide de hoorn op de haak. De volgende dag
begonnen de beide vrienden met het organiseren van een protestbijeenkomst. Die
werd een succes, maar hoewel het publiek erom riep, weigerde Koestler het woord
te voeren. Hij had het nu eenmaal gezegd; hij heeft er zich de rest van zijn leven aan
gehouden.
Voortaan verdiepte hij zich in de wetenschap, of liever in een reeks van
wetenschappen, want hij was ervan overtuigd dat eenzijdigheid funest was voor het
creatieve denken. The Sleepwalkers uit 1959, over de verandering van het wereldbeeld
in de astronomie van de
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Eco neemt zijn lezers op schoot
Een naschrift bij De naam van de roos
Nachschrift zum ‘Namen der Rose’ door Umberto Eco Vertaling uit het
Italiaans: Burkhart Kroeber Uitgever: Carl Hanser Verlag, 96 p., f21,45
Importeur: Nilsson & Lamm
Herman Pleij
Wanneer men zou denken dat Umberto Eco zwelgt in het wereldsucces van zijn
roman De naam van de roos, dan neemt zijn onlangs in het Duits verschenen boekje
over het schrijven daarvan deze gedachte niet weg. De auteur poseert als een gekwelde
kunstenaar, die voor zijn eigen gemoedsrust en die van zijn lezers in één klap korte
metten wil maken met al de domme vragen en intelligente reacties die hem bereikt
hebben. Maar eigenlijk treedt hij meer op als de hoogleraar in de semiotiek (tekenleer),
die hij ook is, zonder te erkennen dat zijn object nu wel erg dubieus is, namelijk zijn
eigen roman.
Eco's roman bestaat uit het breed uitgesponnen verhaal over een reeks moorden in
een Noorditaliaanse abdij in de laatste week van november 1327. De achtergrond is
die van politieke verwikkelingen en moraal-filosofische disputen, met speciale
aandacht voor de omstreden ketterijen van de Armoedebewegingen in het milieu der
Franciscanen. Naast een geraffineerd vertel- en compositietalent getuigt het boek
ook van een enorme eruditie bij de weergave van veertiende-eeuws gedachtengoed.
De ruziënde monniken voeren levendige dialogen met elkaar, die vaak letterlijk
ontleend zijn aan middeleeuwse bronnen.
Die presentatie heeft de nieuwsgierigheid van menig lezer geprikkeld. Hij herkent
en meent te herkennen, en gaat onwillekeurig selecteren in wat echt middeleeuws
zou zijn en wat pertinent niet. Het moet heel mooi voor een schrijver zijn om dit te
kunnen aanrichten bij een zo massaal publiek: meten en passen met de door hem
verzonnen werkelijkheid. En daar hoort het dan ook bij te blijven. Een roman draagt
evenveel betekenissen in zich als er lezers zijn, en in ieder geval veel meer dan de
auteur zelf ooit zou kunnen vermoeden. Dat zegt Eco ook zelf, om vervolgens toch
toe te schieten met persberichten uit de gaarkeuken.

Umberto Eco

In veertien korte, column-achtige stukjes vertelt Eco hoe hij te werk is gegaan bij
het bouwen van de gecompliceerde wereld die zijn roman verbeeldt. Ter sprake
komen zijn kaartenbakken, de bestudering van architectuur voor de inrichting van
de abdij, het labyrint, een nauwgezette beschrijving van het scheppingsproces, het
opvoeden van de lezer, lering en vermaak, en de ideale historische roman, dat alles
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omspoeld met getheoretiseer over schrijven en lezen. Zelfs vakantiekiekjes en
afbeeldingen van miniaturen worden ons niet bespaard, als materiaal dat toont wat
zijn monniken uit directe waarneming beschrijven.

Catechismus
De enthousiaste lezer van zijn roman kan geen kant meer op. Nauwelijks heeft hij
Eco's catechismus opengeslagen of het mysterie van titel en slot van de roman wordt
al onthuld. De roman eindigt met een Latijnse versregel die correspondeert met de
titel: ‘stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus’, de roos van weleer bestaat
als naam, naakte namen houden we over. Deze constructie in de presentatie heeft
vele lezers uitgedaagd tot allerlei associaties. Immers, de roos is een overladen
symbooldrager, en men kan er in het perspectief van de roman vele verbindingen
mee maken. Dat mag van Eco, we krijgen zelfs een schouderklopje: de titel van een
roman moet niet verklaren maar verwarring stichten.

Miserabele tijd
Maar tot verbijstering van de lezer gaat Eco nu door. We mogen niet denken dat hij
zo maar wat verzint. Het citaat van het slot is ontleend aan de De contemptu mundi
van Bernardus Morlanensis uit de twaalfde eeuw, een satire in verzen over de
verachtelijkheid van de wereld. Daar figureert het in de context van de geliefde Ubi
sunt-formule, de klacht over de verdwenen grootheden op aarde in het licht van de
eigen, miserabele tijd: alleen de namen der groten zijn bewaard. Die formule heeft
hij gekruist met een uitspraak van Abelard (nulla rosa est, er is geen roos meer), die
daarmee wou aangeven dat de taal zowel over bestaande als over niet bestaande
dingen kan spreken.
Wat moet de lezer hier nu mee? Bingo roepen? Zijn laagste instincten zijn door
de auteur bevredigd (‘waar haalt hij het allemaal vandaan’), maar de tol die hij voor
dit pact met de duivel moet betalen, is de inlevering van zijn vrijheid als lezer. Want
Eco laat het hierbij niet zitten. Dit was nog maar een simpele zaak. Ernstiger wordt
het wanneer hij heel precies gaat vertellen hoe van het een het ander kwam bij het
schrijven aan zijn roman. De daarbij meermalen uitgesproken verzekering dat hij
niet wil dicteren hoe we moeten lezen, is niet alleen naïef maar ook verdacht. Ook
al beperkt een auteur zich tot het geven van informatie over hoe het werk tot stand
kwam, zijn materiaal en zijn inspiratiebronnen, hij suggereert daarmee toch sleutels
voor de interpretatie en geeft derhalve een impliciete intentieverklaring af die het
eigenlijke werk vertroebelt: alles wat wij willen weten (of niet) staat in het boek, de
rest is gossip. Het meest aanvaardbaar is nog het getheoretiseer over wat een schrijver
kan, mag en moet doen. Wanneer een auteur personages, tijd en locaties heeft gekozen,
is daarmee in grote lijnen de verdere handeling in de roman al bepaald. De auteur
wordt de gevangene van zijn eigen bedenksels, de personages gaan met hem op de
loop en honoreren hun van de auteur verworven eigenschappen door ze om te zetten
in daden die de auteur zelf niet meer hoeft te verzinnen.
Zo is volgens Eco zijn blinde bibliothecaris Jorge uit eigen beweging moordenaar
geworden. Gezien de centrale plaats die het labyrint van de bibliotheek in het verhaal
innam, moest de bibliothecaris een belangrijke rol spelen. Zijn blindheid vond Eco
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verhaaltechnisch een gelukkige vondst. Maar daardoor ging hij meteen op Jorge Luis
Borges lijken, die zoals bekend als blinde bibliothecaris was van de nationale
bibliotheek in Argentinië. Overigens was Jorge helemaal niet voorbestemd om de
moordenaar te worden. Maar toen hij er eenmaal was, heeft hij zich onstuitbaar in
die rol ontwikkeld. Het schrijfproces begon dus niet bij
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de creatieve inval van de auteur om Borges een hak te zetten, maar bij een personage
dat zijn eigen leven ging leiden.
De weergave van dit proces hoeft op zich zelf niet betwist te worden. Er zijn meer
schrijvers die het vertellen. Maar er is vervolgens geen enkele reden om Eco hier op
zijn woord te geloven. Langs deze lijnen legt hij ook uit hoe het komt dat hij zijn
roman in de middeleeuwen situeerde, toen hij in 1978 een roman wou schrijven over
een monnik die een medebroeder vergiftigde. Uitvoerig wordt toegelicht waarom
het juist de laatste week van november 1327 moest zijn, waarom Adson zo dom is
en waarom de abdij hoog in de bergen moest liggen. Voor wat dat laatste betreft, hij
had kou nodig om aannemelijk te maken dat er een varken geslacht werd. Dat varken
moest het bloed leveren voor de ton waarin een van de lijken ondersteboven werd
aangetroffen. En aan die spectaculaire moord zat hij vast vanwege de noodzakelijke
parallel met het beeld uit de Apocalyps.

Tikmachien
Aanvankelijk had hij de abdij in een dal gesitueerd. Later dan november kon hij zijn
verhaal niet laten spelen, want dan verbleef een van zijn historische personages al
in Avignon. Maar dan is het in de dalen in Noord-Italië nog te warm om varkens te
slachten. Vandaar dat de abdij de bergen in moest, waar in die tijd de eerste sneeuw
al kan vallen. De lezer treedt licht gegeneerd terug. Natuurlijk gaat het zo. Maar wat
telt is het resultaat, niet 'schrijvers brein of tikmachien. Wat overblijft is de
behaagzieke coquetterie van een auteur die wil flirten met zijn fanclub. De
tierelantijnen dienen uiteindelijk maar één doel: een afstraffing van alle vermeende
en werkelijke aanmerkingen op zijn boek te zamen met de definitieve bewijsvoering
voor de grootheid ervan. Op schoot gezeten bij de lezer wil Eco niet helpen maar
onmiddellijk berispen wanneer de lezer buiten zijn boek zou gaan.
Dat toont zich vooral wanneer Eco vaststelt dat mogelijke tekortkomingen door
de kritiek niet genoteerd zijn. Overigens bouwt hij deze ‘tekortkomingen’ weer snel
om tot een heel apart soort kwaliteiten. En woedend is hij over de suggestie dat een
zo goed verkocht boek als het zijne door dat succes wel van een laag allooi moet
zijn. Niemand heeft begrepen waarom de ‘gewone man’ zo gretig heeft meegelezen.
Eco wel. Zijn verteller, de domme Adson, die alles registreert, biedt vele
identificatiemogelijkheden voor lezers die op het eerste gezicht ook niets van de
middeleeuwen begrijpen. Bovendien bedient Adson zich in zijn beperktheid van een
stijl die de noodzakelijke informatie extra dwingend maakt. Van allerlei voor
middeleeuwers vanzelfsprekende zaken zegt Adson eerst dat zulks inderdaad algemeen
bekend is, om dan vervolgens toch tot een omstandige herhaling van het bekende
over te gaan. Dat stimuleert de lezer om kennis te verwerven over de wereld die in
de roman opgebouwd wordt.
Wel heel behaagziek is Eco aan het slot. Steeds weer proberen lezers en critici
hem te confronteren met passages in zijn boek, waar hij eigentijds gedachtengoed
geplant zou hebben in zijn middeleeuwse monniken. Maar nog steeds heeft hij in
alle gevallen de directe middeleeuwse bron voor zulke passages kunnen aanwijzen!
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De ware liefhebber van Eco's roman moet zich niet laten storen door de hinderlijke
bemoeizucht waarmee de auteur zijn leeswereld binnenstapt. Wie wil Humphrey
Bogart zijn kunstgebit uit de mond zien halen om aan te wijzen waar de medeklinkers
passeren bij zijn gouden zin ‘If you need me you just have to whistle’? Misschien is
het maar beter wanneer Eco's ontboezemingen opgeborgen blijven in dit bibliofiele,
Duitse boekje.
■
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Een onvermoeibaar stijder
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zestiende en zeventiende eeuw, is een briljant boek dat veel succes had, maar het
latere werk vond noch bij het grote publiek, noch ook in de kring van geleerden de
waardering waarop de schrijver had gehoopt. Zijn hartstochtelijke interesse voor de
parapsychologie in de laatste tien jaar van zijn leven deed zijn wetenschappelijk
aanzien bovendien geen goed. Tijdens zijn leven kon men niet met hem op goede
voet blijven als men zijn wetenschap, inclusief die parapsychologie, niet even hoog
schatte als zijn eerdere werk, zoals onder anderen zijn biograaf Hamilton ondervond;
maar zelfs hij is nu niet meer in staat om zijn lezers op de vingers te tikken.
Het door Arthur geschreven deel van Strangers on the Square gaat dus nog wel
over politiek, en over andere bij de politiek betrokken schrijvers als Orwell, Camus,
Sartre en Russell. Op Sartre blijkt Koestler heel wat meer gesteld dan op Russell die
hij maar een koele kikker vindt; de breuk met Sartre wordt ook niet toegeschreven
aan politieke meningsverschillen, maar aan de kwade invloed van Simone de
Beauvoir. Koestler schrijft dat ze hem doet denken - het is een haal terug na wat zij
over hem in Les Mandarins en elders heeft gezegd - aan zo'n tricoteuse die tijdens
de Franse Revolutie zat te breien bij de guillotine.

Liefde
Overigens neemt Koestler ook een deel van de schuld op zich. Ook de derde vrouw
van Bertrand Russell, Peter, kwam tussen hem en haar man te staan, en misschien
om dezelfde reden: ‘Ik moet bekennen dat ik in mijn jongere jaren nog tot op zekere
hoogte was wat nu een male chauvinist heet, niet in staat om vrouwen die zich
presenteerden als politieke denkers helemaal serieus te nemen. Het was geen bewuste
instelling, en als ik beschuldigd was van het koesteren van zulke reactionaire
sentimenten zou ik ze heftig hebben ontkend. Maar het zou kunnen dat het een rol
heeft gespeeld.’ Dat klinkt openhartig, maar het sluitstuk van het verhaal is niet hier
te vinden, maar in een terloopse opmerking van Mikes: Koestlers naam werd genoemd
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in het echtscheidingsproces van Russell en de als politiek denkster zo geringschatte
Peter - als haar minnaar.
Want Koestler was ook in de liefde een dolende ridder; zijn ‘male chauvinism’
hing samen met zijn hartstochtelijke en soms bezeten veroveraarsneigingen. Hij was
bepaald een heel erotische man. Mikes klinkt voor één keer ongeloofwaardig als hij
hem wil reduceren tot het gewone Middeneuropese patroon. Zelf heeft Koestler er
trouwens al over geschreven in Arrow in the Blue: ‘Het is allemaal een kwestie van
de alchemie van het karakter. Meng in een mortel een scherp eenzaamheidsbesef
met een obsessie voor absolute waarden; voeg een agressief temperament toe,
sensualiteit en een fundamenteel gevoel van onzekerheid dat voortdurend
gerustgesteld moet worden door symbolische overwinningen: het resultaat is een
tamelijk giftig brouwsel.’ Elke geliefde is uniek, is Helena zelf, hoe snel de liefdes
elkaar ook opvolgen: ‘Wie verliefd wordt krijgt zijn maagdelijkheid terug.’ Zo'n
romantische veroveraar is heel wat gevaarlijker dan de gewone rokkenjager.
Wat Cynthia en Mikes hieraan toe te voegen hebben, is eigenlijk alleen dat Koestler
tot op hoge leeftijd zo'n liefhebber is gebleven. Een vrouw die het aan zijn zijde wilde
uithouden moest daar niet alleen tegen kunnen, maar hem ook overigens
onvoorwaardelijk zijn toegedaan. Cynthia, die als jonge secretaresse in 1952 in zijn
leven kwam, is dat tot het eind geweest.
Haar gedeelte van Stranger on the Square is competent, maar niet bijzonder goed
geschreven, is over Koestler wat minder afstandelijk dan hij zelf, en toont nauwelijks
belangstelling voor andere mensen. Maar het is onverwacht fascinerende lectuur
doordat het laat zien hoe die absolute toewijding in haar geval geen teken was van
een zwak, maar juist van een sterk karakter. Net als de absolute toewijding van
Koestler zelf aan zijn goede zaken, maar concreter want op één mens gericht, en ook
standvastiger. Zo wordt ze - ook Mikes merkt het op - langzamerhand zijn gelijke,
en in wezenlijke opzichten de meerdere. En de lezer begrijpt wat de vrienden van
het paar aanvankelijk moeilijk konden aanvaarden: dat toen Arthur, aan het eind van
zijn krachten, zijn laatste kans greep en waardig uit het leven stapte, Cynthia,
vijfenvijftig en kerngezond, met de oude krijger bleek te zijn meegegaan omdat ze
zonder hem niet leven wilde.
■
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Geschuif met mensen en miljoenen
Hellema's ‘Joab’ toont de poppen in het spel
Joab door Hellema Uitgever: Querido, 151 p., f27,50
Frans de Rover
In twee jaar drie opmerkelijke boeken: Hellema heeft de smaak van het publiceren
(schrijven doet hij naar eigen zeggen zijn hele leven al) te pakken. Misschien zijn
de tijden gunstig - maar in de recente stroom publikaties over de Tweede
Wereldoorlog neemt Hellema's werk een unieke plaats in. De verhalen in Langzame
dans als verzoeningsrite (1982) en Enige reizen dienden niet ter zake (1983) bevatten
naast het verslag van (de verwerking van) oorlogservaringen een element dat in de
Nederlandse literatuur sporadisch voorkomt: het zakenleven.
In zijn eerste roman, Joab, is ‘de oorlog’ geheel naar de achtergrond gedrongen om
plaats te maken voor een andere strijd - die tegen de Witte Dood: ‘Hij grijpt om zich
heen als de pest. Wie eenmaal is aangeraakt, komt er niet licht van af. Er is nauwelijks
een bedrijf waar geen slachtoffers vallen. En waar hij toeslaat, een haard vormt,
daar vreet hij door. De Witte Dood. Ettelijke miljoenen slachtoffers in de westelijke
wereld, hele ondernemingen weggevaagd. Hij verspreidt zich van land naar land,
van continent naar continent. Tien jaar geleden brak hij uit. Hij begon, net als die
andere, de Zwarte van 1332, ergens in het Oosten - toen, vijftien jaar later, was een
derde van de bevolking van Europa al uitgeroeid en stonden hele dorpen verlaten,
prijsgegeven aan het verval of de afbraak, zoals nu fabriekscomplexen en
scheepswerven die hun schoorstenen en kranen doelloos in de lucht steken en waar
op de terreinen de stilte van de dood heerst. Alleen blijven nu de mensen die getroffen
worden, onder ons leven.’
Over die slachtoffers van de werkloosheid, de nieuwe paria's, vertelt Hellema zijn
verhaal, op een bijtende toon soms waaruit nauwelijks verholen woede klinkt, op
een wijze die ‘geëngageerde literatuur’ een nieuwe inhoud geeft. Zoals eens, in het
Oude Testament, Joab (de opperbevelhebber van koning David) zijn trouwe
plichtsvervulling moest bekopen met de dood door huurmoordenaars, zo valt ook
Hellema ten slotte ten prooi aan de Witte Dood: ondanks zijn pogingen uit gevoelens
van trouw aan Meneer Willem, de ‘monarch’ van de onderneming, van de zaak te
redden wat er te redden valt, wordt hij na de dood van de laatste door het nieuwe
management van kille rekenmeesters aan de kant geschoven. En aan die zijde van
het leven bevindt zich ‘de valkuil van het cynisme’.
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Hellema, foto Chris van Houts

De economie voor arbeiders verklaard - daar moest ik vaak aan denken want
Hellema richt zich regelmatig in de tweede persoon tot zijn (kennelijk werkloze)
lezer; maar ondanks de hier en daar wat docerende stijl komt hij niet met een oplossing
voor de problemen.

Epidemische fusiekoorts
Voor Hellema is het niet de schuld van het kapitaal; als er één conclusie uit zijn
verslag te trekken valt is het misschien deze: het is de schuld van de mensen. Het
tweede en langste hoofdstuk, ‘Waar rood staan onmogelijk is’, verplaatst ons naar
Oost-Berlijn. Uit eerdere verhalen bleek al hoe Hellema over dát economisch systeem
dacht; in het caleidoscopisch opgebouwde romanhoofdstuk schetst hij een onthutsend
beeld van corruptie en machtsmisbruik die erop gericht lijken de arbeiders doelbewust
in hun gevoelens van trouw te frustreren en ongelukkig te maken, want ‘in het
Vaderland van de Vrede (is) de arbeid een middel tot andermans bestaan geworden,
omdat de droom verpest is en de edelste gedachten die de mens ooit over de mens
heeft gedacht, worden vermalen in een Blinde Rekenaar, waarin kleine mannetjes
zitten te plussen en te minnen die altijd gelijk hebben. Men moet het kapitalisme
omarmen en daarmee de hoop op een betere wereld opgeven.’ Met die wurgende
omhelzing zijn we terug bij de situatie in het Westen, waar de mensen en de wereld
in principe niet ‘beter’ zijn, maar waar tenminste nog (de illusie van) vrijheid bestaat.
Hier bindt Hellema de strijd aan met een nieuw type ‘deskundigen’ in de tijd dat ‘de
fusiekoorts epidemisch was’: de Bokkie Soetrugs, de doctorandi in de economie, de
‘nietsontziende gluiperds die bedrijven in het verderf stortten en mensen ongelukkig
maakten (met) fusies, schaalvergroting, diversificatie en de hele wauwelpraat van
produkt-profilering en image-construction.’ Als het tij echter keert, als men zelfs op
de werkvloer het boerenbedrog van deze lieden doorziet en er behoefte komt aan
managen in plaats van manipuleren, dan vallen de meeste van deze gladde praters
door de mand, ‘maar zo niet een ware Bokkie Soetrug. Die hadden al zo lang hun
eigen roem rondgebazuind dat iedereen geloofde dat zij de Reddende Engelen van
het Nederlandse bedrijfsleven waren - want zo zijn de mensen nu eenmaal.’ De ware
Bokkie Soetrug - met dat type voert Hellema een bijkans rituele dans uit waarin alle
passen geoorloofd zijn. Hellema doorziet het karakter van de situatie: ‘wat we allen
waren: poppen in een spel’.
De manier waarop Hellema in deze roman ‘de feiten’ over de ondergang van de
Nederlandse textielindustrie aaneenweeft, krijgt een extra dimensie door wat, in de
acualiteit, de parlementaire enquêtecommissie-RSV boven water haalt. Het geschuif
met mensen en miljoenen - Hellema geeft er een glashelder beeld van en maakt
gebruik van de mogelijkheden die een literaire vormgeving biedt. De tweekamp
Hellema-Bokkie Soetrug is meer dan alleen een strijd om macht of gelijk in het
bedrijfsleven, door de achtergrond die aan Hellema-als-romanfiguur gegeven wordt.
Het hoofdstuk ‘Joab’ zet in met een overwinning: de afloop van een wilde
bedrijfsstaking weet Hellema ten overstaan van Meneer Willem, door huichelachtig
berekenend (maar iedere pas in de dans was geoorloofd) in te spelen op diens
moraliteit, een zodanige wending te geven dat Bokkie Soetrug het veld moet ruimen.
Maar het is een overwinning die zich tegen de overwinnaar zal keren: ‘in de weken
die volgden op het vertrek van B.S. verschoof Meneer Willems ontstemming van
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het morele vlak naar het commerciële.’ Hellema moet keer op keer, met steeds meer
moeite, zijn beleid verdedigen; steeds vaker krijgt hij de toorn van Meneer Willem
over zich heen gestort. Terecht is dit het titelhoofdstuk van de roman: Hellema contra
‘de monarch’ - twee sterke mannen botsten op elkaar; Hellema geeft zich bloot: hij
motiveert zijn handelen met een beroep op de onvoorwaardelijke trouw, die pas
eindigt met de dood. ‘De dood waarmee de trouw pas bewezen is, want trouw is
alleen meetbaar in tijd, niet in maat. Ontrouw is ook niet het opzeggen van trouw,
het is de ontkenning van wat geweest is. Het is een mate van cynisme. Wie trouw
opzegt, is nooit trouw geweest.’ De houding van Meneer Willem stelt Hellema's
trouw op de proef: ‘ik voelde de oude opstandigheid in mij opkomen, die een mengsel
was van alle verzet - van de zoon, van de ondergeschikte, van de bezitsloze.’ Korte
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tijd later overlijdt Meneer Willem; met slechts enkele anderen woont Hellema de
begrafenis bij (een heel sterke scène in het boek). Met gemengde gevoelens ten
aanzien van deze ‘roofridder van de arbeid’, ‘de oude rotzak’ met zijn eigenzinnige
beslissingen, beseft Hellema dat er een einde is gekomen aan een tijdperk waarin
zakendoen nog iets met avontuur te maken had, met mensen vooral. ‘De toekomst
lag bij de gemene deler en was niet langer in handen van volbloedige dwingelanden,
maar van schriele, eerzuchtige rekenmeesters die elkaar de macht zouden aftroeven
met statistieken, analyses en prognoses en even vroeg ik mij af hoeveel van mij
vandaag begraven werd en wat mijn houding zou zijn in de tijd die komen ging.’
Lang hoeft hij zich niet met die vraag bezig te houden - in de nieuwe tijd van het
nieuwe management is er geen plaats meer voor het ‘oude’ zakendoen: Hellema
krijgt ontslag.

Revolutionair
Behalve over de trouw gaat dit hoofdstuk ook over Hellema's ontwikkeling: ‘Ik had
een aangeboren gevoel voor rechtvaardigheid en al als schooljongen was ik bereid
om de onschuld van de zwakke bij voorbaat aan te nemen.’ In die jaren ziet hij om
zich heen de massale werkloosheid, het opkomend fascisme en antisemitisme; hij
verklaart zich onvoorwaardelijk solidair met de Russische Revolutie en haar grote
leider Stalin. ‘Ik was jong en ik hield van de mensen. Toen de oorlog uitbrak, had ik
de toekomst van een revolutionair achter de rug.’ Daarna is het nooit meer goed
gekomen. De consumptiemaatschappij doet haar intrede; voor het eerst wordt Hellema
geconfronteerd met een klant die ‘nee’ zegt: ‘De verkopersmarkt veranderde in een
kopersmarkt toen na die eerste klant meer kwamen die “nee” zeiden en wegliepen.’
Verkopen wordt belangrijker dan produceren; onderzoeksbureaus moeten de mensen
vertellen waaraan ze behoefte hebben. Op een overtuigende manier (maar ik ben
geen econoom) demonstreert Hellema de ontwikkeling naar een onafwendbare crisis:
de afzetcrisis. Tegelijkertijd schetst hij de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid naar
een even onafwendbare crisis: ‘een nieuwe tsaar had de onschuld van mijn jeugd
gecorrumpeerd, zich meester gemaakt van de hoop van miljoenen en verraad gepleegd
aan de toekomst van mijn generatie. In Rusland was de ontwaarding van de
menselijkheid tot Gouden Standaard verheven. Ik moest het kapitalisme omarmen...
Verrader! Overloper! Renegaat!... en daarmee de hoop op een betere wereld opgeven
(...) De toekomst ligt in scherven. De droom is kapot. De mensen willen niet.’
Hellema's kracht is dat hij juist langs de rand van ‘de valkuil van het cynisme’
heen de weg der literatuur bewandelt. Zo kan hij ‘Hellema’ in het laatste hoofdstuk,
‘Het daarnamaals’, laten ontsnappen: ‘Directeur Hellema of Schellema of hoe-d-ie
ook geheten mag hebben (laten we hem Ellemans noenen) was de Witte Dood
gestorven.’ Als een treurige bedelaar om werk bij nóg of wéér een B.S. (nu de initialen
van de onvermurwbare concurrent-ondernemer Bob Snieder) blijft Ellemans acher.
Niet bij toeval is dit laatste hoofdstuk toneelmatig opgezet: een verfrommelde pop
speelt een verloren spel. Ellemans was de naam. Hellema schrijft ongetwijfeld al
weer vlijtig aan een nieuw boek.
■
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Afstandsbediening
De parel in de kroon
Nico Scheepmaker
Waarom is de ene serie wel goed, en de andere niet?
Waarom is het nu al zeker, dat ‘De parel in de kroon’ een betere serie is dan
‘Schoppen troef’, hoewel S.T. toch geschreven wordt door het succesteam Alexander
Pola en Chiem van Houweninge, dat ook borg staat voor de succesvolste Nederlandse
serie aller tijden, ‘Zeg 'ns AAA’. Dat ‘aller tijden’ zeg ik uit de losse pols, maar ik
denk niet dat ik er ver naast zit: als de kijkdichtheid al niet de grootste aller tijden
is, vergeleken met bij voorbeeld ‘Pension Hommeles’ of ‘Ja zuster, nee zuster’ of
‘Schaep met de 5 pooten’ of ‘De fabriek’, dan is de kans toch altijd nog groot dat
door de toename van bevolking en aantal tv-toestellen en tolerantie van de ouders
waardoor lagere schoolkinderen niet meer voor negen uur naar bed hoeven, het aantal
kijkers in ieder geval groter is dan ten tijde van ‘De Glazen Stad’ en ‘Bartje’.
Een serie hoeft niet beter te zijn dan een andere serie als er meer geld tegenaan is
gegooid. Ze kan dan beter ogen, maar beter zijn is nog iets anders. Toch doet geld
een boel goed aan televisieseries. Je kan er bij voorbeeld de beste acteurs mee kopen.
In een serie als ‘Smiley's People’ stap je als kijker meteen een treetje hoger op de
niveauladder als Alec Guinness in beeld is, en moet je weer een of twee stapjes
omlaag als de bijfiguren het even zonder hem moeten doen. En hoewel ik met
genoegen Ineke Brinkman in ‘Schoppen troef’ zag optreden (wie herinnert zich haar
niet uit de film ‘Fanfare’), moet toch ook gezegd worden dat zij nog net geen Dame
Peggy Ashcroft is.
Met meer geld kun je ook mooiere lokaties kiezen. Niet dat ‘Schoppen troef’ ermee
gebaat zou zijn als de hele situatie van de armlastige voetbalclub naar Bali werd
overgeheveld, maar ook om de grootste armoe of eenvoud uit te drukken heb je soms
gemak van veel geld waarmee je de mensen kunt aantrekken die de armoe en eenvoud
met microprecisie kunnen waarmaken (‘Fanny en Alexander’ van Ingmar Bergman
kreeg mede een Oscar voor ‘art direction’ en dat betekent dat de film er ook nog
verdomde goed uitzag!)

Susan Wooldridge en Art Malik
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Geldstukken zijn hulpstukken die een film perfecter en mooier kunnen maken.
Maar niet béter als hij al niet goed is, en een film (of televisieserie) is beter dan een
andere film of televisieserie als hij/zij zich onderscheidt door originaliteit en het
vermijden van clichés. In dat opzicht onderscheidt ‘De parel in de kroon’ zich gunstig
van ‘Schoppen troef’ - als ik met deze formulering even een gooi mag doen naar de
Oscar voor het understatement van 1984. Om te beginnen is het al ongebruikelijk
om de hoofdrol aan een actrice te geven (Susan Wooldridge), die zo lelijk is, althans
lelijk oogt, of beter gezegd: zo opvallend-onopvallend maar toch ook zo
ouderwets-Engels oogt dat je je erover verbaast dat zulke types nog steeds in Engeland
anno 1984 rondlopen, dat je je zelf al kijkend zit op te jutten om dan toch in ieder
geval een verborgen charme, een plotseling losbrekende persoonlijkheid achter die
façade van bril + onooglijkheid + saaie haardracht + zenuwtrek + truttigheid te
ontdekken. Nu is haar rol natuurlijk wel op een opstandig en uit de band springend
vrouwmens geschreven, maar dat helpt nauwelijks om van haar persoon allengs een
Jane Fonda of Vanessa Redgrave te kneden. Ze blijft tot het bittere einde een tut hola
in optima forma.
Nu is het aardige dat foto's in de kleurenbijlage van de Sunday Times aantonen
dat Susan Wooldridge niet als tut hola ontdekt is, maar door haardracht, soort bril,
vlekkerige gelaatskleur et cetera tot een tut hola is omgebouwd. Ze gaat nu de rol
spelen van Kathleen Scott (charming, alarming and not entirely sympathetic’), de
vrouw van ontdekkingsreiziger Robert Falcon Scott. En het aardige, om niet te zeggen
schokkende van ‘De parel in de kroon’ is, dat een karakter dat in de eerste twee
afleveringen wordt gepresenteerd als een hoofdpersoon van wie je je nieuwsgierig
afvraagt hoe zij ten slotte in de veertiende en laatste aflevering terecht zal komen, al
in de derde aflevering in het kraambed komt te overlijden! Kijk, dat is nu een manier
om clichés en doorsnee-verwachtingen te doorbreken: reeds op de zesde bladzijde
van het verhaal ‘Tom Poes en de Reuzendoder’ komt Tom Poes onder lijn 13 en
blaast de laatste adem uit, zodat Ollie B. Bommel het zonder zijn jonge vriend tegen
de Reuzendoder zal moeten opnemen. Ik bespeurde in mijn directe omgeving dan
ook groot ongeloof toen de Vara, bij de opsomming van de programma's die vorige
week dinsdag te zien zouden zijn, alvast de grafsteen toonde waarop wij bij voorbaat
werden voorbereid op het schokkende overlijden van de markantste figuur tot dan
toe in de serie. Het doorbreken van verwachtingspatronen - dat is een zeker kenmerk
van kwaliteit in een toneelstuk of tv-serie. Niemand hoeft te vrezen dat in ‘Schoppen
troef’ op dezelfde manier verwachtingspatronen zullen worden doorbroken,
integendeel, als stratemakers leggen Alexander Pola en Chiem van Houweninge de
verwachtingspatronen steen voor steen op ons pad, zodat we ongestoord van begin
tot einde aan hun hand zullen kunnen meewandelen. Waar ik overigens onmiddellijk
schuldbewust aan wil toevoegen dat ik zeer wel besef, dat ik een olifant met een
appel vergelijk. ‘Schoppen troef’ wil niets anders zijn dan een vermakelijk, tot
verstrooiing dienend stief halfuurtje, dat je niet met ‘De parel in de kroon’ moet
vergelijken maar met ‘Operation Petticoat’, ‘Alleen als ik lach’ en dat soort series.
‘De parel in de kroon’ mag je op z'n best vergelijken met Nederlandse series als
‘Willem van Oranje’ en ‘De stille kracht’. Vooral als je ‘De stille kracht’ met ‘De
parel in de kroon’ vergelijkt, worden de verschillen toch minder schrijnend - denk
ik. Ik zou ‘De stille kracht’, na voltooiing van de veertiendelige ‘De parel in de
kroon’, nog wel eens herhaald willen zien.
■
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Het gebroken oor
Rachmaninov, Sibelius en Vestdijk
Elmer Schönberger
Het beroemdste der tweede pianoconcerten is ongetwijfeld dat van Rachmaninov.
Maar beroemd zegt ook niet alles en Rachmaninovs tweede is dan ook zeker niet het
tweede dat alle andere tweede overbodig maakt. Hoogstens maakt dit tweede de rest
van Rachmaninov overbodig, al zou ik het betreuren als het symfonisch gedicht
Dodeneiland nu opeens in rook zou opgaan. Met het lot van zijn symfonieën zou ik
minder begaan zijn. Rachmaninov componeerde er vier: een ééndelige jeugdsymfonie
(1891) die niet echt meetelt, dan zijn officiële eerste in d uit 1895 (dus eigenlijk ook
een jeugdsymfonie, de componist was toen tweeëntwintig), de tweede in e (1908)
en de derde in a (1936). Deze vier symfonieën hebben gemeen dat ze allemaal
langzaam beginnen, in het lage register (behalve de derde) en zacht (behalve de
eerste), en dat ze allemaal met een oorverdovend tsjing-boem eindigen, alsof er in
de pak-weg voorafgaande drie kwartier heel wat gebeurd is.
Dat blijkt nogal tegen te vallen. Er gebeurt bij Rachmaninov vooral veel van
hetzelfde, dat je ook nog dikwijls het gevoel geeft dat het je allemaal al eens eerder
en - wat erger is - overtuigender hebt gehoord. Wat bij Tsjaikovski dramatisch,
melancholisch en gepassioneerd klinkt, dreigt bij Rachmaninov al gauw protserig,
sentimenteel en pathetisch te worden. Bijna zou ik zeggen dat het ‘gevoel’ waarin
Tsjaikovski's muziek haar oorsprong vindt, ‘echter’ is dan dat van Rachmaninov, als
ik niet onmiddelijk weer zou twijfelen aan het belang van echte gevoelens voor het
ontstaan van kunst. (In Een hartstochtelijk gehoor schrijft J. Reichenfeld over ‘een
knagend gevoel van onbehagen’ bij het beluisteren van The rake's progress van
Stravinski. Hij vraagt zich af of er nu echte gevoelens gestileerd en geparodieerd
worden, of dat het stileren en parodiëren een noodzaak is bij ontstentenis van echte
gevoelens. Ik geloof dat de echtheid van gevoelens niet de zorg van de luisteraar is.
Echte gevoelens leveren niet noodzakelijk kunst op en valse niet noodzakelijk kitsch;
soms zou je zelfs zweren dat het omgekeerd is, schrijft Kousbroek in Het meer der
herinnering. Hij noemt kunst vervorming, ‘nodig om iets toegankelijk te maken voor
het gevoel (...) zoals een luchtfoto door filters moet worden bekeken om
gecamoufleerde gebouwen te herkennen’. Misschien waren de gevoelens van
Rachmaninov wel ‘echter’ maar kon Tsjaikovski beter camoufleren.)
Rachmaninov was een behoudend componist en de stijl die in 1901 in het tweede
pianoconcert zijn beslag kreeg, is in principe onveranderd gebleven. De muziek van
zijn oudklasgenoot Skrjabin ging hem veel te ver en ook van Wagner moest hij niets
hebben. ‘Nog duizend pagina's’, ‘nog achthonderd pagina's’, mopperde de student
Rachmaninov weggedoken in de hoek van de kamer, toen hij zich eindelijk had laten
overhalen om aan een Wagnerwerkgroepje mee te doen. Wat ooit voor reactionair
doorging is nu humoristisch.
Niet Rachmaninovs behoudende oor stoort nog, storend is de eenvormigheid van
zijn symfonieën, de wijdlopigheid, het academisme, die eeuwige tutti-klank en die
aaneenschakeling van gevolgen zonder oorzaak. Rachmaninov wilde symfonicus
zijn maar hij bleef een componist van fraaie melodieën, met fraaie akkoorden en
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fraaie modulaties. Er zit wodka in die melodieën en de smaak heeft iets onloochenbaar
eigens, al verveelt hij nogal snel. Wie alleen het beste van de symfonieën van
Rachmaninov wil horen, raad ik de tweede aan.
Rachmaninov: Symfonieën 1, 2, & 3; Jeugd-symfonie in a; Concertgebouworkest
o.l.v. Vladimir Ashkenazy. Decca SXDL 7603, 7563 en 7531. Rachmaninov: Het
Dodeneiland; Symfonische dansen op. 45. Idem. Decca 4101 241.
Vanaf het ogenblik dat de pianist Ashkenazy ook is gaan dirigeren, heeft hij een
uitgesproken voorkeur aan de dag gelegd voor twee componisten die niets met elkaar
te maken hebben, al schoot me bij het tweede deel van Rachmaninovs Tweede toch
de naam Sibelius door het hoofd. Hoorns, modale melodie en harkerige hupsigheid?
Het tweede deel van de Eerste heeft het trouwens ook, al klinkt het hier in de eerste
plaats naar golflinks en fair play. Misschien is Brits het verband. De verbinding Brits
en Rachmaninov is weliswaar bijkomstig, de verbinding Brits en Sibelius allerminst.
Niet voor niets wordt Sibelius in Engeland veel meer gespeeld dan in Nederland. En
niet alleen daar: in Amerika is hij volgens opiniepeilingen Tsjaikovski ooit in
populariteit voorbij gestreefd. In Nederland had Sibelius ooit een belangrijk
pleitbezorger in Simon Vestdijk. In De symfonieën van Jean Sibelius noemt ook
Vestdijk Sibelius in één adem met wat hij noemt ‘de Engelse volksaard’. Ik wil uit
dit boek één alinea citeren om te laten horen hoe Sibelius klinkt: ‘Het zware en lome
temperament, het traag en geleidelijk verwerken van ervaringen, het moeilijk
loskomen, het vermogen om uit te kunnen stellen, om zijn verrassingen tot het slot
te bewaren of zelfs geheel achterwege te laten, - Engeland, dat altijd de laatste slag
won, - dit alles, waarvoor de psychologische term “secundaire functie” een bruikbare
aanduiding levert, vinden wij terug in een symfonische muziek, die de Engelsman
als bloed van zijn bloed moest herkennen.’
Ik heb het gevoel dat het temperament van de luisteraar in de beoordeling van de
muziek van Sibelius een veel belangrijker rol speelt dan gemiddeld het geval is. De
ideale Sibelius-luisteraar moet vermoedelijk over alle door Vestdijk genoemd
eigenschappen beschikken. Misschien helpt zelfs een ‘imperatorachtige kop’, want
die had Sibelius en die deed met zijn ‘onmiskenbaar listig-slaperige ogen’ Vestdijk
weer denken aan de Engelse intelligentsia, ‘b.v. ministers, die in hun vrije tijd boeken
schrijven over heel andere zaken’. Over Sibelius? Het zou kunnen, want er kleeft
iets aan de muziek van Sibelius dat ik het notabele aspect zou willen noemen en dat
- helaas, al is het niet onoverkomelijk - bij de koop van al zijn symfonieën is
inbegrepen. Vooral de naar vrolijkheid en optimisme tenderende stukken hebben er
nogal eens van te lijden. Het eerste thema van het slotdeel van de vierde symfonie
heeft het al een beetje maar dat gepapageen op het klokkenspel heeft het helemáál.
En dat is vooral zo jammer omdat het een van de beste delen is die Sibelius heeft
gecomponeerd. Zou er van die symfonie geen Orginalfassung zónder bestaan?
Op de top-vijf van Vestdijk, die zoals bekend alle muziek op de weegschaal van
Het eerste en het laatste woog, komt de vierde als laatste: 5, 7, 3, 6 en 4. Meestal
wordt juist de vierde de beste genoemd, en daar zou ik het mee eens zijn op grond
van het begin van de symfonie en het vierde deel minus klokkenspel en minus nog
het een het ander. Ook op mijn lijstje komen vijf en zeven vóór vier en zeven komt
weer voor vijf, niet omdat de zevende symfonie evenwichtiger en volmaakter is,
maar omdat hij bijzonderder is. Het is de enige eendelige symfonie van Sibelius, een
ongeveer achttien minuten durende, constructivistische krachttoer die resulteert in
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een monument van symfonische metamorfose. Zowel de vierde als de zevende zijn
door Ashkenazy op de plaat gezet. Volgens de Engelse Gramophone ‘zullen vele
Sibelianen (het woord bestaat niet eens in het Nederlands!) ongetwijfeld hun
bedenkingen houden’, maar niet-partijgangers zullen door Ashkenazy's muzikale
russificatie missien juist voor de Finse componist gewonnen worden. En wie niet
van symfonieën houdt maar wel van een smeltend walsje in zeskwartsmaat en f
mineur, zij verwezen naar toneelmuziek uit de tijd dat die nog niet op de band werd
opgenomen maar door een dertig man sterk orkest werd gespeeld tijden een opvoering
van Maeterlincks Pelléas et Mélisande. Sibelius tooide niemand met een zo mooie
melodie als Mélisande.
Sibelius: Vierde symfonie; Finlandia, Luonnotar. Elisabeth Söderström en het
Philharmonia Orchestra o.l.v. Vladimir Ashkenazy. Decca SXDL 7517. Sibelius:
Zevende symfonie; Tapiola. Philharmonia Orchestra o.l.v. Vladimir Ashkenazy.
Decca SXDL 7580. Sibelius: Pelléas et Mélisande; Grieg: Peer Gynt-suites 1 &
2. Berliner Philharmoniker o.l.v. Herbert von Karajan. DG 2532 068.
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Gerrit Komrij
Tekening Joost Veerkamp 77

Teringstein

Pamela raakte in paniek toen ze van Mirjam hoorde dat ze een week samen opgesloten
zouden zitten. Ze had de kinderen al veel te lang in de steek gelaten. Het kon niet
waar zijn. Het gold natuurlijk alleen voor Mirjam - gasten konden de etage gewoon
weer verlaten.
‘Het is waar,’ zei Mirjam.
‘Maar dat is... dat is misdadig!’ stamelde Pamela. ‘Ik heb twaalf kinderen!’
‘En ik ben getrouwd met een idioot,’ antwoordde Mirjam. ‘Tel uit je winst.’
Ze zweeg om Pamela de tijd te gunnen haar winst uit te tellen, en vervolgde:
‘Jaloezie. Ar-Dzjie is verschrikkelijk jaloers. Hij heeft de deur zo geprogrammeerd
dat hij alleen opengaat als er iemand binnenwil. Wie eenmaal binnen is zal moeten
wachten. Zo weet hij precies met wie ik omga.’
‘Maar een hele week!’ riep Pamela. ‘Hoe kom je aan eten?’
Mirjam wees naar een van de speldeknopvormige lichtjes. Er schoof een rek uit
de muur waarop zeker driehonderd pakken Muesli stonden. Mirjam wees nog eens.
Een tweede rek werd zichtbaar. Er lag, keurig in het gelid, vacuum verpakte
melkpoeder in. Wel duizend zakjes, schatte Pamela. ‘Laat maar,’ zei ze zuchtend,
toen ze Mirjam aanstalten zag maken een derde rek te voorschijn te toveren.
‘Gedroogde vijgen,’ zei Mirjam. ‘Je hebt nog geen tiende gezien van wat ik hier
in beweging kan brengen. Jaren is Ar-Dzjie daar mee bezig geweest.’
De monitor sprong aan. De overloop werd zichtbaar. Twee heren met een kortharige
teckel daalden de trap af.
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‘Het eten in mijn mond stoppen,’ zei Mirjam, ‘dat is het enige wat ik zelf moet
doen. Ar-Dzjie zal daar vast nog iets op vinden.’ Er klonk geen vreugde door in haar
stem.
‘Ik wil eruit!’ schreeuwde Pamela, die ineens weer haar kinderen voor zich zag.
Ze was nu toch werkelijk te lang van huis geweest. Ze stelde zich alle liederlijkheden
voor die kinderen, bij afwezigheid van een regelende en zorgzame hand, nu eenmaal
kunnen begaan.
‘Aha,’ zei Mirjam. Er verscheen voor het eerst iets van een grijns op haar gezicht.
‘Dat zal niet gaan. Je zult me gezelschap moeten houden. Ach - dan heb ik tenminste
wat aanspraak.’ Pamela zette grote ogen op over zoveel egoïsme. ‘Laten we een
sigaret opsteken,’ riep Mirjam, nu zelfs ietwat jolig uit. ‘Je aanwezigheid is als een
pleister op mijn wonde.’
Er verscheen een langwerpig rek, gevuld met rookwaren, in Pamela's blikveld.
Nu maakt ze het toch al te bont, dacht ze. De draak steken met mijn gevangenschap,
stel je voor. Ze was geheel en al vergeten waarvoor ze hier was gekomen, het doel
van haar missie zou haar nu ook volstrekt nietig geleken hebben in verhouding tot
haar eigen toestand - in zekere zin ook een gijzeling. Ze merkte niet eens dat een
lange, aluminium arm haar sigaret aanstak. Het enige wat haar bezighield was de
vraag hoe ze uit de woning zou kunnen ontsnappen. Haar kinderen waren nog nooit
zo lang aan hun lot overgelaten - op die ene keer na dan, waaraan ze liever niet wilde
denken. Ze zouden met messen gaan gooien en de brand in de meubels steken.
Pamela wist wat haar te doen stond.
(wordt vervolgd)
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Hugh Jans
Koken met eiwitten
Eiwit is een van de krachtigste katalysators bij het koken, dat wil
zeggen dat eiwit een hulpmiddel is dat zonder zelf iets toe te voegen
bepaalde gerechten een onnavolgbare lichtheid van samenstelling of
structuur kan geven. Het bevat geen spoor vet en voegt geen smaak
toe. Zonder de hulp van eiwitten zou een gladde soepele
kippelevermousse alleen maar een massa van fijngehakte kippelevers
zijn, zou een fluwelige visterrine korrelig en zonder samenhang uit
de vorm komen.
Er moeten wel wat voorzorgen in acht genomen worden bij het gebruik
van eiwitten die stijf geklopt moeten worden. Ten eerste moeten de
eieren vers zijn. In de tweede plaats moeten de witten geheel zuiver
van de dooiers gesplitst worden, er mag niet het allerminste spoortje
eigeel in zitten. Eiwitten, de kom en de garde of gardes van de
elektrische handmixer moeten allen op kamertemperatuur zijn en aan
kom en gardes mag geen spettertje water, vet of eigeel kleven.
Het soort kom is een kwestie van smaak, het moet geen kom van
aluminium of plastic zijn, beide materialen hebben geen goede invloed
op kleur en volume van geklopte eiwitten. Glas of geglazuurd
aardewerk mag, maar een koperen kom geeft het lichtste en
schuimigste resultaat, dank zij de chemische reactie die plaats vindt
tussen eiwit en koper.
Eiwitten zijn goed in te vriezen. Laat daarvoor telkens een eiwit in
een vakje van een ijsblokjesla glijden. Vries ze in, haal ze dan uit de
vakjes en bewaar ze in een gladde plastic zak. Haal er voor het gebruik
de benodigde eiwitblokjes uit en laat ze 3 kwartier op
kamertemperatuur ontdooien.

Kippelevermousse met sherry
voor veloutésaus:
1½ theel. klein gesneden ui
1½ eetl. boter
2 eetl. bloem
1½ kop hete kippebouillon
zout en peper

verder:
6 eetl. medium sherry
1 eetl. poedergelatine
4½ ons kippelevers, gehalveerd
2 eetl. boter
½ kop klein gesneden groene ui
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½ kop slagroom
3 eiwitten
1 snuif wijnsteenzuur
zout
arachideolie

Fruit voor de saus de ui in een sauspan in de boter tot de ui zacht is geworden. Roer
de bloem erbij glad en fruit deze roux 2-3 minuten, al roerend, op laag vuur. Haal
de pan van het vuur, roer de hete bouillon er geleidelijk en stevig kloppend door, tot
het mengsel glad en gebonden is. Kruid het met zout en peper en sudder de saus 15
minuten zacht. Passeer haar dan door een fijne zeef.
Giet 2 eetlepels van de sherry in een kommetje en strooi er de gelatine over. Laat
het 10 minuten staan. Warm het au bain-marie tot de gelatine geheel is opgelost en
roer het door de saus.
Sauteer de kippelevers in een sauteuse of koekepan in de boter 2 minuten, al
roerend, op matig vuur tot ze goudkleurig van buiten, maar nog rosé van binnen zijn.
Doe ze met een schuimspaan over in de beker van een blender. Fruit de groene uitjes,
al roerend, 2 minuten in de koekepan en schep ze bij de kippelevers.
Schraap de koekepan schoon met de rest van de sherry op matig hoog vuur. Breng
het aan de kook en kook het in tot 2 eetlepels. Giet het bij de levers. Voeg de saus
toe en draai het in de blender helemaal glad. Giet het over in een kom, laat het
afkoelen en zet het dan ½ uur in de koelkast of tot het net gaat stollen. Klop de room
goed stijf in een ijskoud kommetje en schep het door het levermengsel. Klop de
eiwitten in een andere schone kom tot ze schuimig zijn, voeg het wijnsteenzuur toe
en blijf kloppen tot er stijve pieken op blijven staan. Schep het luchtig door het
levermengsel en lepel de mousse in een licht geoliede of met Cooky spray bespoten
1 liter vorm. Tik de vorm een paar keer met de bodem op het aanrecht, om eventuele
luchtbellen eruit te kloppen en zet hem minstens 2 uur in de koelkast.
Schuif voor het opdienen een mes tussen de wanden en de mousse. Leg er een
bord of platte schaal over keer de mousse en los hem met een scherpe tik op de schaal.
Geef er stokbrood bij.

Terrine van tarbot
½ kop gehakte groene ui
3 eetl. boter
3 eetl. bloem
1 theel. gehakte verse marjolein
1 kop hete melk
Tabasco, zout, witte peper & suiker
1,2 ons wortels in dunne reepjes (julienne)
2,3 ons sperziebonen, afgehaald
1 pond tarbotfilets (of griet of kabeljauw)
4 eiwitten
boter
vers dillegroen
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Fruit de groene ui 2 minuten al roerend in een sauspan in de hete boter of tot de ui
mals is. Roer de bloem erbij glad en fruit deze roux, af en toe roerend, 3 minuten op
laag vuur. Haal de pan van het vuur, roer er de hete melk met de marjolein door,
stevig kloppend met een garde tot het glad en gebonden is. Kruid het af met een paar
druppels Tabasco, zout, peper en een snuif suiker. Sudder de saus 15 minuten, af en
toe roerend. Laat het afkoelen, sluit de pan en zet hem 1 uur in de koelkast.
Kook de julienne van wortel 3 minuten in een pan met licht gezouten kokend water
of tot ze net bijtgaar zijn. Doe ze in een vergiet, laat ze schrikken in koud water, laat
ze uitlekken en droog ze in een doek of met keukenpapier. Kook de boontjes op
dezelfde manier 5 minuten en behandel ze net zo verder.
Pureer de visfilets in een blender of anderszins met de eiwitten, telkens met één
tegelijk toegevoegd, mooi glad. Voeg de saus toe, draai de puree verder door en
breng hem op smaak met nog wat Tabasco, zout en peper.
Beboter een 1½ liter rechthoekige patévorm en lepel hierin 1½ kop van de vispuree.
Strijk de bovenkant glad met een spatel. Schik de helft van de boontjes in de lengte
hierover in één laag. Bedek de bonen met 1 kop van de vispuree. Strijk die weer glad
en schik daarover de worteljulienne in de lengte in één laag. Bedek weer met 1 kop
vispuree, strijk het glad en schik de rest van de bonen erover. Bedek met de laatste
vispuree, strijk het glad en tik de vorm met de bodem een paar keer stevig op het
aanrecht om luchtbellen te verwijderen. Kook de terrine, bedekt met beboterd
aluminiumfolie 1 uur au bainmarie, met het kokende water tot 2/3 van de vorm
reikend, in de oven op 350° F, 177° C of tot een mes in het midden van de terrine
gestoken schoon eruitkomt. Zet de vorm dan op een treeftje en laat het 5 minuten
afkoelen. Verwijder dan het folie, schuif een mes langs de wanden van de vorm en
de visterrine. Leg er een warme schaal op en keer de terrine met een felle tik op de
schaal. Versier bovenop met fijne pluimpjes dillegroen en geef het in plakken met
de volgende botersaus.

Kruidige botersaus
1 kop visbouillon van graten of/en garnalenschillen
5 eetl. gehakte groene ui
4 eetl. droge witte wijn
4 eetl. crème fraîche (Mona)
1 tomaat, geschild, ontpit en gehakt
2 eetl. gesnipperde peterselie
2 eetl. gesnipperd dillegroen
1 eetl. boter gekneed met 1 eetl. bloem
6 eetl. zachte boter
zout, peper & citroensap

Meng de bouillon, groene ui, wijn en room in een sauspan en kook het, af en toe
roerend, in op flink vuur tot er 1 kop over is. Voeg tomaat, peterselie en dillegroen
toe en klop er klontjes van de geknede boter door. Kook het op middelgroot vuur, al
kloppend, tot het gebonden is. Haal de pan van het vuur en klop er geleidelijk de
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zachte boter door tot een homogene saus. Maak die op smaak af met zout, peper en
citroensap. Dien de saus op in een warme sauskom bij de visterrine.
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[Nummer 5 - 19 mei 1984]
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Wereldtijdschrift
Raster

Het NIEUW WERELDTIJDSCHRIFT heeft als bijzonderheid dat de bijdragen daarin
worden ingeleid op de manier zoals men dat kent uit weekbladen. Daarin is het
gewoon, in een literair of algemeen cultureel tijdschrift lijkt het een band tussen
redactie en lezer te scheppen, alsof ze vanzelfsprekend dezelfde belangstelling hebben:
het NIEUW WERELDTIJDSCHRIFT tegen de rest van de wereld. Het NWT - deze
afkorting kan vanaf nu in het Groot Afkortingenboek - is geen tijdschrift dat alles
vanzelfsprekend vindt tot het einde der dagen. In het tweede nummer, bij voorbeeld,
is het gebeurd met Bertolt Brecht. Met kennelijke instemming publiceert men een
vertaalde bijdrage van de Engelse dichter, oorlogscorrespondent en essayist James
Fenton over Brecht die niet in vleierij verdrinkt. Fenton schrijft over het soort
communisme van Brecht: ‘Zodra Brecht het communisme omhelsde, stond hij aan
de kant geamuseerd te kijken naar een feestje waaraan hij heel nadrukkelijk niet
wenste deel te nemen, maar hij vond wel dat anderen zich maar in de discipline
moesten schikken.’ Van Fenton zelf staat in dit nummer een gedicht van vijftig
strofen, vertaald door Jan Eijkelboom, dat niet van engagement is ontbloot: over
Cambodjaanse vluchtelingen die uiteindelijk in Italië terechtkomen. Het gedicht van
Fenton is karakteristiek voor dit nummer en misschien voor het NWT in de toekomst:
alle bijdragen zijn ‘persoonlijk’, te beginnen met Breyten Breytenbachs
gevangenismémoires ‘Bekentenissen van een witte terrorist’. Paul de Wispelaeres
aflevering van ‘Brieven uit Nergenshuizen’ herstelt het genre van de literaire brief
door persoonlijke ervaringen met lectuur te verbinden. Cyrille Offermans zou voor
dit nummer een artikel schrijven over Cortázar, maar werd ziek. Hoe het hem daarbij
verging schrijft hij in een vermakelijke bijdrage. De fractievoorzitter van de Vlaamse
socialisten Louis Tobback valt over de nieuwe filosoof André Glucksmann vanwege
zijn standpunt over de kernwapens. Hoewel op de tekening van Jan Bosschaert veel
Vlaamse politici te zien zijn, is het genre tekening volgens mij meer geschikt voor
een krant. (Het NWT wil toch geen tweemaandelijks weekblad worden?) Het fragment
uit Jeroen Brouwers' nieuwe roman behelst zijn vriendschap met een fotograaf van
wolken. Het is al geruime tijd te constateren: in DE REVISOR staan steeds vaker
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studieuze artikelen van het soort waarvoor het tijdschrift LITERATUUR is opgericht;
in DE REVISOR horen essays die veel rechtstreekser met de literatuur van onze
eigen tijd te maken hebben, in plaats van op zich zeker boeiende bijdragen als in het
nieuwe nummer (1984/2) over Darwin van Isle Bulhof, of over Starings ‘Herdenking’
van J.P. Guépin. Veel passender zijn bijdragen als die van André Schuiteman over
De compositie van de wereld, Wiel Kusters over Kouwenaar en Maarten van Buuren
over Jan Kuiper, al bedreigt bij de laatste een duidingsdrift zonder maat. Heel
interessant, ondanks de saaie titel, is ‘Kunst en ziekte’, een essay van Nico Laan over
de aantrekkingskracht van het ziekzijn voor kunstenaars, met name in de negentiende
eeuw. Nieuw proza is afkomstig van J. Ritzerfeld en Christiaan 't Gilde, een tekst
waarin weer onrustbarend veel het woord God wordt gebezigd. In HOLLANDS
MAANDBLAD (1984-4) publiceert Kester Freriks een korte lezing over Toneel en
literatuur waarin hij een pleidooi houdt voor literair theater zoals dat van Gerrit
Komrij's Chemisch huwelijk en Schandaal in Holland (naar E. du Perron). Willem
Jan Otten heeft het in hetzelfde verband over de vraag waarom iemand proza én
toneel schrijft. Er is al weer een vierde nummer van HET OOG IN 'T ZEIL, maar in
nummer 3 stond een curieuze bijdrage van J.L. Heldring over de invloed die Carry
van Bruggens ‘Prometheus’ op hem heeft gehad. Aan citaten daaruit verbindt Heldring
verstrekkende conclusies over zijn politieke instelling, met name ten opzichte van
de buitenlandse politiek. In hetzelfde nummer is Koos van Weringh op een verheven
manier kritisch over W.L. Brugsma's boek over Europa, waaruit zou blijken dat hij
niets van het Sovjetsysteem zou begrijpen: ‘Voor mij is de pijnlijkste conclusie uit
“Europa Europa” dat je in Nederland een belangrijke meningsvormer kan zijn en
toch zo weinig van het Sovjetsysteem kan weten.’ Volgens Van Weringh is ‘het
Nederlandse Volk’ bovendien meer geïnteresseerd in meningen dan in feiten. Nummer
vier van HET OOG IN 'T ZEIL heeft als thema ‘Kunstenaars in het Hitlertijdperk’,
met onder meer een gesprek over Etty Hillesum met Swiep van Wermeskerken, een
stuk van Ronald Spoor over ‘De literatuur van de foute kant’ en Jacques Klöters over
Erika Mann en haar cabaret Die Pfeffermühle. Het nummer van DE GIDS over het
omgekeerde Orwell-jaar 1948 bevat zoveel interessante stukken dat het ondoenlijk
is er iets uit te lichten, maar wie een zesde zintuig (historische belangstelling) heeft
mag het niet missen - het is een dubbel nummer (1/2, 1984). Het
MUSEUMJOURNAAL schijnt zich toch iets te hebben aangetrokken van de
Brandende Kwestie over kunstkritiek van Gerrit Komrij, want het nieuwe nummer,
evenals het vorige, nodigt weer tot lezen: het gaat over de negentiende eeuw en haar
invloed op deze tijd. (No. 2, 1984) In het lentenummer van DE TWEEDE RONDE
(‘Majakowski-nummer’) staat een verhaal van J.M.A. Biesheuvel dat prachtig begint,
maar wat al te veel kanten uitwaaiert. Essay's, beeldend werk en gedichten over en
van Majakowski zijn door het nummer gestrooid; de vertaalde poëzie gaat voor een
deel ook over hem. Tot slot: mij is er op gewezen dat een nummer van RASTER,
zoals het laatste over Americana, niet door één redacteur wordt samengesteld ook al
wordt aan hem de eindredactie toevertrouwd. Iets dergelijks had ik beweerd.
CP

Uitverkoren
Vuurtijd, ijstijd. Gedichten 1955-1983 door Cees Nooteboom (De Arbeiderspers)
De verzamelde gedichten van Nooteboom in een passende gebonden editie die ook
nog te betalen is.
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Gesprekken met Mary Zeldenrust door Bibeb, Trix Betlem, Bert Bommels e.a.
(De Haan) De verzamelde interviews (vanaf 1965) met de in januari van dit jaar
overleden oudvoorzitster van de NVSH.
Letters 1931-1966 door Jean Rhys. Redactie Francis Wyndham en Diana Melly.
(André Deutsch, Londen) De eerste verzameling brieven van de schrijfster van Wide
Saragossa Sea.

Elliott Banfield

Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
Sigmund Freud. Nederlandse editie: Deel 3 Cultuur en religie. (Boom) In dit
nieuwe deel staan onder meer de beroemde essays ‘Het onbehagen in de cultuur’ en
‘Waarom oorlog?’.
Daisy Miller door Henry James. Vertaling Klaas Vondeling. (Goossens, reeks
Marmerboeken) Een klassieke novelle over een fatale plaaggeest.
Quincas Borba door Machado de Assis. Vertaling August Willemsen. (De
Arbeiderspers) Na ‘Posthume herinneringen van Brás Cubas’ een tweede vertaling
van De Assis: ‘een studie in waanzin en sociaal gedrag’.
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Het raadsel in de spiegel
De avonturen van Buruma in Wonderland
De spiegel van de zonnegodin Japanse zelfportretten door Ian Buruma
Uitgever: De Arbeiderspers, Synopsis 236 p., f39,50
Cees Nooteboom
Alleen de oprecht gefascineerde wil lijden voor zijn fascinans, en peurt daar misschien
nog wel genot uit. Voor de buitenstaander blijft dat iets merkwaardigs houden. De
verbijsterende hoeveelheid horror- en misdaadstrips, slechte films, sentimentele
homu durama's (home drama's), stripteasevoorstellingen en glittershows die Ian
Buruma jarenlang gezien en geannoteerd moet hebben om in zijn boek De spiegel
van de zonnegodin een beeld van Japan en de Japanners te kunnen geven, is letterlijk
overstelpend. Ik kon de barrage van namen, titels, jaartallen en plots maar in afgepaste
doses tot me nemen: als het te veel werd, raakte ik letterlijk overstelpt - en ik betwijfel
of er, behalve misschien in sociologische deelstudies, iemand ooit met zoveel details
is komen aandragen uit zulk een vreemde melange van bronnen.
Het is alsof een Peruaanse socioloog een ananlyse van de Nederlandse samenleving
en het volkskarakter zou maken aan de hand van Story en Privé, de televisieseries
van Willy van Hemert, het Theater van de Lach, de sexshows in Casa Rossa, de
tekeningen van Peter van Straaten, de teksten van André Hazes, Swiebertje en Het
Amsterdams Volkstoneel gemengd met een studie van de serieuzere Nederlandse
film, de thematiek van Vestdijk, de gedichten van Remco Campert en de seksualiteit
bij Wolkers. Dat klinkt eigenaardig, maar het is min of meer precies wat Buruma
gedaan heeft, want het zijn niet alleen Nôh en Kabuki, Mishima en Tanizaki die aan
de orde komen, maar ook schoenlepelverkrachtingen, ‘politieke’ porno, de
psychologische achtergrond van massage-instituten en ‘drie zakdoekendrama's’.
Voor dit tonnage aan informatie kunnen we de schrijver dankbaar zijn. Ten eerste
omdat het zoals het er staat op zich fascinerende lectuur is, ten tweede omdat we het
oermateriaal niet allemaal zelf tot ons hoeven nemen. Ik mag rustig Kawabata lezen
terwijl Buruma zo te zien enkele jaren van zijn leven ononderbroken voor de televisie
heeft doorgebracht en danig voor ons door de modder heeft gewaad. Opengesneden
vrouwen, rivieren van bloed, beken vol tranen, of, zoals Buruma het zelf zegt bij een
analyse van een strip voor kinderen (Dame Oyaji - Stomme Vader): ‘En zo gaat het
door, in een eindeloze serie van wreedheden.’ De analyse betreft hier dan de rol van
de vader in het gezin. Wie nog met het beeld rondloopt van de Japanse vader als
patriarchale heerser kan dat lezend kwijtraken. De arme vader wordt in het betreffende
gezin als een hond aan de paal gebonden, moet op handen en voeten boodschappen
doen, wordt levend geroosterd in een crematorium, en zijn enige vriend in deze wrede
wereld, een kanarie, wordt hem onder luid gelach van de kinderen bij de maaltijd
opgediend. Is dit nu het beeld dat ik moet krijgen van de gemiddelde employé van
Honda, Mitsubishi en het Ministerie van Economische Zaken? Buruma zegt er dit
over: ‘Vooral sinds zijn toch al wankele positie door recente ideeën over demokurashi
(voor een r in een Europees woord komt altijd een u, N.) nog verder is ondermijnd,
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wordt vader vaak belachelijk gemaakt. (...) Nogmaals, dit is een stripverhaal voor
kinderen en, hoewel enigszins extreem, bepaald niet uitzonderlijk.’

De jonge Yoshitsune als vechtende bishonen op een plaat van Takabataka Kasho

Schuld
Ik ben maar een paar keer in Japan geweest, en elke keer waren, bij vertrek, de
raadsels groter dan bij aankomst. Dit boek is misschien de meest intensieve reis die
ik door Japan gemaakt heb, en ik moet er eigenlijk hetzelfde van zeggen. Ik ben het
niet gaan lezen om nu eindelijk de panacee voor al mijn onbegrip te vinden, maar
het raadsel, zoals dat nu eenmaal met geheimen gaat wordt voor mij in dit geval,
juist door de sleutels die Buruma aanreikt, eigenlijk alleen nog maar groter. Er is
waarschijnlijk ook niets geheimzinnigers dan het idee van het wezenlijk andere. In
de film Sans Soleil van Chris Marker, die ik een paar dagen geleden zag en die voor
een groot deel in Japan op straat gefilmd is, zie je ze lopen, de salarymen, zoals dat
daar heet. Toen ik er was maakte dat ook al zo'n indruk op me, zo'n menigte mannen
die je tegemoet komt lopen bij het spitsuur, allemaal in pakken en witte overhemden
met dassen, die als het duizendvoudige beeld van één zo'n man op een voor
Europeanen onvoorstelbaar gedisciplineerde wijze stil blijft staan voor het rode
stoplicht. In die hoofden huizen dus de begrippen waarvan Buruma overvloedig de
emotionele en sociale lading uitlegt. Maar ook die uitleg roept weer zijn eigen vragen
op. Als hij het bij voorbeeld, in verband met het ‘populairste toneelstuk dat ooit in
de Japanse taal werd geschreven’ (Chushingura, ofte wel het verhaal van de
zevenenveertig ronin) heeft over het begrip on dan wreekt zich op de eerste plaats
de dubbelzinnigheid van onze eigen taal. Bij ons - en dat zegt dan natuurlijk weer
iets over ons karakter in vergelijking met bij voorbeeld het Engelse of het Spaanse
- betekent het woord schuld zowel een financiële als een morele schuld. Nu treedt
er een dubbele begripsverwarring op, want Buruma zegt in deze passage dat elke
Japanner ‘met een schuld geboren wordt, die hij of zij moet afbetalen’. Deze schuld
heet on, en men heeft die aan ‘de voorouders die de familie in stand hebben gehouden,
vervolgens aan de ouders, die verantwoordelijk waren voor de geboorte van hun
kind’ te danken. En hoewel het duidelijk is dat dit meer van doen heeft met een vorm
van ereschuld dan met het christelijke begrip van erfzonde (en de daarbij behorende
erfschuld) toch lijkt het erop dat een Japanner, bij het niet voldoen van die schuld
schuldig is, en dat kan nu juist niet, want hoewel het woord schuld, schuldgevoelens
en schuldig in meerdere passages vallen, betoogt Buruma tegelijkertijd dat de Japanner
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het westelijke idee van de morele schuld niet kent omdat hij zich niet gedraagt volgens
een universeel principe, maar volgens sociale gedragsregels. Wie die overtreedt,
voelt eerder schaamte. Of is het toch schuld die aan de schaamte vooraf gaat?

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

5
Het lijkt nu misschien of ik het nodeloos ingewikkeld maak, en ik denk dat dat niet
zo is. Het is gewoon ingewikkeld, en de paradoxale verdienste van dit boek is dat
het de ingewikkeldheid zo duidelijk maakt. Voor een aantal begrippen, zoals giri,
amae, kata en koha zijn ook geen lapidaire vertalingen, alleen maar onschrijvingen
te geven. Maar het feit dat die omschrijvingen mogelijk zijn, betekent weer dat die
begrippen begrijpelijk gemaakt kunnen worden, waarmee het idee van het wezenlijk
andere al minder totalitair wordt. Wezenlijk anders, mag je dat wel zeggen? Daar
ben ik, ook na dit boek, niet uitgekomen. Iemand die opgroeit in een samenleving
die uitgaat van algemeen geldige morele principes moet wezenlijk anders zijn dan
iemand die opgroeit in een maatschappij van sociale gedragsregels.

Eigen lot
In die laatste maatschappij is hij, en Buruma toont dat uitvoerig aan, lid van een
groep, van de ‘Japanse familie’ en doet zijn best, ten koste van zijn individualiteit,
zich als lid van die groep te gedragen, er niet uit te vallen, zich vooral niet als anders
te manifesteren. Dat leidt in het Westen al gauw tot de misvatting dat de Japanner
als individu eigenlijk niet zou bestaan. En al is het zeker dat er een vorm van
onverschilligheid tegenover het eigen lot bestaat die wij zo niet kennen, je hoeft toch
maar een paar romans van Kawabata of Oë Kenzaburo of, teruggaand in de tijd, van
Saikaku Ihara of Murasaki Shikibu te lezen om te weten dat het met dat andere wel
meevalt, dat er onder alles wat ons vreemd voorkomt een gemeenschappelijk fond
van condition humaine ligt waardoor we ons met de protagonisten van die romans
kunnen vereenzelvigen. Hetzelfde en niet hetzelfde, zou je kunnen concluderen, en,
alweer paradoxaal, het is door het zo uitvoerig documenteren van het niet hetzelfde
dat Buruma erin slaagt het idee van toch hetzelfde dichterbij te brengen, al passeert
de lezer menige kaap van oprechte huiver en verbijstering, vooral in het hoofdstuk
over gangsters en nihirisutos (nihilisten), waarin hij het onder andere heeft over de
voor ons vrijwel ondenkbare esthetisering van moord en geweld. Als voorbeeld haalt
Buruma een boek aan dat in 1983 de hoogste literaire prijs won. ‘De auteur, Kata
Juro, volgde een oude traditie in de Japanse literatuur door een werkelijke gebeurtenis
te gebruiken voor een literaire fantasie. De gebeurtenis was deze: een Japanse student
in Parijs schoot zijn Nederlandse vriendin in de rug, sneed haar in stukken met een
elektrisch vleesmes en at delen van haar lichaam op. (Dat hij dat ook nog op de band
opnam en dat die band onlangs in Japan werd uitgezonden vermeldt B. er niet bij,
maar misschien wist hij dat nog niet.) De moord wordt noch geanalyseerd, noch
veroordeeld. Zonder de echte namen van de betrokkenen te veranderen, “speelt” de
schrijver letterlijk met de feiten. Door de quasi-documentaire stijl blijft de lezer zitten
met het ongemakkelijke gevoel dat hij niet precies weet wat er nu wel echt gebeurd
is en wat niet. Ongemakkelijk, tenminste, voor een lezer die is opgegroeid in een
cultuur waarin de Waarheid iets heiligs is.’
Ik moet bekennen dat ik bij die laatste zin en bij de ironische hoofdletter W steiger.
Burumabewonderaar Kousbroek is onlangs nogal fors over Rob Nieuwenhuys
heengevallen omdat hij zijn ‘essentieel Europese aard’ geloochend zou hebben door
een overmaat van begrip voor een rampok macan. Daar ging het dan ‘alleen’ nog

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

maar over het - lang geleden - gezamenlijk doodspiesen van een panter, en niet over
het - kort geleden - opeten van een meisje. Maar laat ik Buruma weer aan het woord
laten: ‘Kara's boek lokte voor Japanse begrippen zeldzaam scherpe kritiek uit, maar
op zuiver esthetische gronden. Moraliteit, of het gebrek eraan, kwam helemaal niet
ter sprake, en ook niet het losse omgaan met de feiten. De auteur werd beoordeeld
op zijn literaire stijl. Een echte moord werd in zijn boek getransformeerd tot kunst,
niets meer en niets minder. Als zodanig heeft het niets met de werkelijkheid te maken,
en dus ook niets met moraal. Mensen aanmoedigen om hun wrede impulsen in hun
verbeelding uit te leven is een manier om de orde te bewaren. Plaatsvervangend
misdrijven plegen is een van de functies van theater. Zolang de tatemae van hiërarchie,
etiquette en sociaal fatsoen maar wordt opgehouden, mag de gefrustreerde werknemer
net zo veel naar plaatjes van gemartelde vrouwen kijken als hij wil.’

Pornografie
‘And never the twain shall meet,’ denk ik dan toch weer, alhoewel de auteur er terecht
op wijst dat de Japanse opvatting over drama te vergelijken is met Arthauds theorie
over het theater. Maar ondanks zijn grote invloed is Arthaud nooit echt gemeengoed
geworden. Ben ik nu hypocriet of heb ik gewoon niet genoeg van onze eigen ordinaire
geweld-, seks- en horrorvideo's gezien van het genre waar Buruma zich zo diligent
aan heeft onderworpen? Nadat hij, zoals hij zich dat in zijn voorwoord had
voorgenomen, aan de hand van de collectieve verbeelding van de Japanners, in het
eerste deel met de wereld van de vrouwen en in het tweede met die van de mannen
(een tussendeel gaat over travestie) heeft beziggehouden, luidt zijn conclusie: ‘een
zachtmoedig volk’. Zij zijn, in hun eigen opinie (‘een zekere concensus’) ‘nat,
yasashii, vriendelijk, zacht, teder (...) en drukken zich uit in warme, tedere, natte
emoties, in plaats van harde, droge, rationele gedachten’. Laat ik dan proberen mijn
droge gedachten nog eens op een rij te zetten. Buruma beweert, in dat laatste
hoofdstuk, dat de sadomasochistische pornografie, de martelscènes op televisie ‘zelfs
in kinderprogramma's’ en al de andere gruwelen en sentimentaliteiten waar hij ons
langs gevoerd heeft, hoe bizar ze ook zijn, normale facetten vormen van het dagelijks
leven in Japan. Voor de essentiële zachtmoedigheid moet het bewijs dus van elders
komen: ‘Japan is een uiterst geborgen samenleving met veel minder geweldmisdrijven
dan enig land in het Westen.’ Daar is iets voor te zeggen, de proof is tenslotte in the
pudding. Wie alleen maar boosaardig droomt heeft nog niets boosaardigs gedaan.
Maar is dat nu omdat ze in wezen zo zachtmoedig zijn of omdat het deksel van de
etiquettaire consensus zo stevig op de pot zit? Het antwoord van Buruma is een
poëtisch beeld in de laatste alinea van het boek:

Burgermansfantasieën
‘De bizarre, theatrale verbeelding, de groteske, morbide smaak, die al eeuwen het
gezicht van de populaire Japanse cultuur bepalen, zijn de achterkant van de dagelijkse
werkelijkheid, even vluchtig en ontastbaar als een reflectie in de spiegel.’ De lezer
is nu toch even uit zijn evenwicht gebracht: ruim tweehonderd pagina's solide
detailstudie van wat voor een groot deel toch onprettige burgermansfantasieën zijn,
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vervluchtigen plotseling in de spiegel. Hoe nu? Mag hij nu toch terug naar de
aristocratische eenvoud van raku-kommen, de herkenbare helderheid van Basho's
regels, de esthetica van het niet-violente, wat hem zoveel liever is, of die zich nu
bevindt in een kaisekischotel of in een gevouwen papiertje? Even heeft hij (heb ik)
de baldadige neiging om te zeggen dat het allemaal onzin is, dat Japanners au fond
hetzelfde zijn als andere menselijke wezens, dat ze alleen maar, dank zij hun nogal
merkwaardige geschiedenis een paar eeuwen in de reinculture van de
Tokugawa-dictatuur geleefd hebben waardoor ze nu nog steeds anders in de wereld
staan. Dat wil nog niet zeggen dat ze anders zijn. En dan ben ik het, vreemd genoeg
na al die bladzijden, toch niet met Buruma oneens, die zijn boek begonnen is met
een oude tante die hem op een zomerse zondagmiddag vroeg wat hij aan het lezen
was.

Achterstevoren
‘“Een Japanse roman,” antwoordde ik. “Hoe is het mogelijk,” zei ze. “Die mensen
hebben toch hele andere gevoelens dan wij?” Veel mensen, onder wie mijn tante,
vinden het nog steeds moeilijk om zich voor te stellen dat Japanners iets meer zijn
dan exotische autoexporteurs, die in alle opzichten anders zijn dan anderen. Zij
schrijven tenslotte achterstevoren, dus zullen zij zo ook wel denken.’
Het hele boek, met al zijn rijkdom van voor het eerst hier bijeengebracht materiaal,
is een illustratie van de fundamentele ambiguïteit van zijn eerste en laatste alinea.
Daarmee wordt het boek zelf niet ‘vluchtig en ontastbaar als een reflectie in een
spiegel’, integendeel. Een boek waarbij je na het lezen het liefst een daglang met de
auteur zou willen worden opgesloten om hem uit te vragen of tegen te spreken kan
nooit vluchtig genoemd worden. Eerder een baksteen in het steeds grotere Huis van
de Vragen. Daarbij zou het overigens makkelijker geweest zijn als auteur of uitgever
achterin een register hadden opgenomen. Buruma heeft nogal eens de neiging om,
naarmate het boek vordert, via namen te verwijzen naar eerdere passages. En
aangezien ik een boek als ik het lees niet tegelijkertijd uit mijn hoofd leer, is dat,
zeker bij zoveel vreemde en nooit eerder gehoorde namen, een heel gezoek. Maar
dat is een detail. Iedereen die in Japan (of in de Japanse film) geïnteresseerd is, kan
met dit boek de spiegel van de zonnegodin binnengaan en zich als Alice in
Wonderland verder in de raadsels en de tegenspraak laten lokken.
■

EDWARD ARDIZZONE
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Nieuwsgierig naar het geheim
Willem Otterspeer en veertien geleerde vrouwen
Geleerde vrouwen door Willem Otterspeer Uitgever: Villa 210 p., f24,50
Doeschka Meijsing
‘Veertien vrouwen nam ik, twee maal het getal der volheid. Uit de 20ste eeuw, uit
de vier mij vertrouwde talen. Bij voorkeur verspreid over de twee generaties die deze
eeuw al heeft afgeleverd. Van elk van die vrouwen nam ik het meest centrale thema,
visioen, probleem en het resultaat was, in naïeve empirie, het genoemde patroon.’
Aldus Willem Otterspeer in de inleiding van zijn boek Geleerde vrouwen.
Het kan aan mij liggen, maar als ik iets lees als ‘twee maal het getal der volheid’,
terwijl veertien ook gewoon een getal is, en daarna nog ‘visioen’ en ‘naïeve empirie’
- dan word ik wantrouwig. Wat moet er bezworen worden? Welke griezelige gebieden
worden wij uitgenodigd te betreden?
In de praktijk blijkt het allemaal nogal mee te vallen, want Geleerde vrouwen
handelt over zulke aardige vrouwen als Carry van Bruggen, Virginia Woolf, Hannah
Arendt, Mary McCarthy, Susan Sontag, Marguerite Yourcenar, Ingeborg Bachmann
en nog een paar andere savantes. Willem Otterspeer heeft ze allemaal bestudeerd en
in een bundel bijeengebracht, in een nieuwsgierigheid, zoals hij in zijn inleiding te
kennen geeft, naar wat dat eigenlijk is, een vrouw met talent. Of op zoek naar,
Otterspeer citeert Rebecca West: ‘vrouwen die geen mannelijke waarden als basis
van hun werk geccepteerd hebben.’ Rebecca West klaagde erover dat die vrouwen
niet te vinden waren, maar Otterspeer beweert juist dat de wereld vooruitgang schijnt
te boeken, omdat iemand die over geleerde vrouwen wil schrijven zich tegenwoordig
beperkingen moet opleggen. Met de keus van veertien die hij voor deze bundel
gemaakt heeft, kan iedereen tevreden zijn. Het is een selectie die hongerig maakt
naar méér.
Wat, zo vraagt de lezer zich benieuwd af, heeft Susan Sontag gemeen met Iris
Murdoch? En Gertrud Stein met Ingeborg Bachmann? En Simone de Beauvoir met
Andreas Burnier? Vanzelfsprekend allemaal vrouwen die geen mannelijke waarden
als basis van hun werk geaccepteerd hebben?
Na zorgvuldige lezing van de bundel blijkt maar één antwoord mogelijk:
Romantiek, dat hebben ze gemeen.
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Susan Sontag

Grillig
Nu is niets zo grillig en ingewikkeld als het woord Romantiek. Het loopt van de
uitspraken van Shelley en Keats tot en met de bouquet-reeks en iedereen mag naar
willekeur invullen wat hem of haar past. In het hoofdstuk van Gertrud Stein citeert
Otterspeer met instemming Stein die schreef: ‘Romantiek is wanneer alles dat
hetzelfde is eenvoudig verschillend is, en romantiek.’ Me dunkt dat dit het ware motto
was geweest voor de bundel Geleerde vrouwen. Ik begrijp namelijk die definitie niet.
Natuurlijk had Gertrud Stein patent op dit soort hoelahoep uitspraken en ‘a rose is a
rose is a rose’ vind ik nog steeds getuigen van ironie, maar er is voor een man die
geleerde vrouwen bij mekaar brengt, toch niets op tegen om eens een keertje te durven
zeggen: ‘a rose differs from a daffodil’?
Dat gebeurt niet. Otterspeer maakt er een gewoonte van eenheid in delen te zien,
vaste gehelen in fragmenten. Alles wat van elkaar verschilt, en wat het leven de
moeite waard maakt, weet hij onder één noemer terug te brengen. Over I etcetera
van Susan Sontag, een van de meest verbeten tegenstandsters van de gewoonte om
iets iets anders te noemen dan wat het is, schrijft hij: ‘(deze bundel) schijnt geschreven
vanuit een ander deel van de rijke erfenis van de Romantiek: “Als we elkaar niet
helpen, wij verloren zwakzinnige metselaars die de locatie van het gebouw dat we
aan het bouwen zijn vergeten hebben...” Niet zozeer de identificatie van de wereld
met mijn voorstelling ervan, of meer nog met mij zelf lijkt de klemtoon te krijgen,
maar de niet minder romantische invasie van mijzelf door die wereld, niet zozeer
ondoorgrondelijkheid als transparantie.’
Ik studeer en studeer op dit soort zinnen, maar ik kom er niet werkelijk achter wat
er staat. Heb ik het mis, of betekent transparantie helderheid? Wat maakt dat ik Sontag
transparant vind in wat zij zegt, en Otterspeer ondoorgrondelijk? Het moet wel de
Romantiek zijn. ‘In een opsomming van romantische kenmerken,’ schrijft Otterspeer
elders, ‘constateert Baley, dat het identificeren van polariteiten een bij uitstek
romantische bezigheid is. Wat doorgaans als paradox ervaren wordt, is op een hoger
plan een eenheid.’ Zeker, daar stem ik van harte mee in, mits het iemand niet van de
noodzaak ontslaat zo transparant mogelijk te formuleren wat hij bedoelt. Gebeurt
dat niet dan lopen we de kans kopje onder te gaan in een zee waar alles amorfe
vormen krijgt en, bij voorbeeld, Romantiek niet meer van Mystiek te scheiden is.
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Zoals bij Iris Murdoch. Is er een grotere ‘incomptabilité des humeurs’ tussen haar
en Susan Sontag te bedenken? Toch staat ook bij Murdoch: ‘Haar filosofie is een
lucide verdediging van de Romantiek, een herwaardering van de Mystiek, die als
vele mystieke denkwijzen de tegenstelling gebruikt om haar op te heffen, ook tussen
filosofie en literatuur.’ Als Romantiek en Mystiek als tweeling worden gepresenteerd,
is het ook niet verwonderlijk dat het veelal strenge en classicistische werk van
Yourcenar in deze bundel onder de romantische-mystieke loep wordt gehouden. Of
dat er over het desolate werk van Bachmann wordt gezegd dat het romantisch is,
omdat de schrijfster in Rome haar laatste jaren doorbracht: ‘Wie Keats heeft zien
sterven op die doodsechte tekening van Joseph Severn in het Keats-Shelley Memorial
aan de Spaanse Trappen, wie zijn begraafplaats bezocht heeft, dat melancholieke
protestante kerkhofje bij de pyramide van Celsius, waar Shelley en ook zo vele
anderen begraven liggen, weet dat Rome een romantische stad is.’ Op deze manier
noem ik ook Ede een romantische stad. Jan Siebelink schrijft er.

Intuïtie
Wat is dat voor een behoefte bij Otterspeer om bij grondige (en veelbelezen) studie
van het werk van deze veertien vrouwen toch steeds op dat woord ‘romantisch’ uit
te komen? Ik begrijp het wel.
Willem Otterspeer baseert zijn idee van de Romantiek op de formulering van René
Wellek: ‘Deze nieuwe kijk beklemtoont de totaliteit van de menselijk vermogens,
niet de rede alleen, niet het gevoel al-
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leen, maar eerder de intuïtie, “intellecuele intuïtie”, verbeelding.’ Met ‘deze nieuwe
kijk’ bedoelt Wellek dat het Classicisme als leidinggevend principe voorbij was.
Otterspeer neemt de tweedeling Classicisme-Romantiek over en deelt voor het gemak
de mannen bij de eerste, de vrouwen bij de tweede stroming onder. Het Classicisme
is een mannelijk denkmodel, de Romantiek een vrouwelijk. En hoewel hij zich zelf
indekt door te zeggen: ‘Het is grappig te weten dat het verschil tussen classicisme
en romantiek op bijna evenveel protest stuit als dat tussen man en vrouw.’ - het blijft
een bezwaar aan de bundel dat zo uiteenlopende vrouwen allemaal onder die ene
hoed worden geduwd.
En dat gaat soms wel op een erg vluchtige manier. Als Simone de Beauvoir van
zichzelf zegt: ‘Bezoeker, reiziger, dat is mijn lot’, dan voegt Otterspeer daar aan toe:
‘Romanticus dus, eeuwig met zich zelf overhoop.’ Dat haalt je de koekoek! Maar
erger vind ik de momenten waarop Otterspeer lyrisch wordt, in zijn beschrijving van
vrouwen: ‘Er is een bepaalde groep mensen die tot voor kort bijna geheel buiten de
retrospectieve of projectieve openbaarheid bleef, maar die de smaak van de appel
als het ware in de chromosomen hebben meegekregen: de vrouwen. Een groep, even
arm aan actualiteit als rijk aan potentie, even ongelukkig op aarde als voorzien van
het voornemen daarop het paradijs weer tot bloei te brengen (...) De vrouw alleen
kan bewijzen in het paradijs geleefd te hebben, alleen zij draagt het heimwee in zich;
de man heeft het zich gemakkelijk gemaakt buiten het paradijs. Alleen de vrouw
dorst naar kennis, of liever, naar het geheim.’ Ik hoor graag de loftrompet over me
steken, maar er is nog nooit iets goeds gekomen van die malle neiging om de vrouwen
allerlei geheimzinnige gaven toe te schrijven. Hoer of moeder kun je er mee worden,
anders niet.
Het is jammer dat Willem Otterspeer zich zo heeft laten leiden door de wil om
toch vooral romantische tendens in het werk van deze veertien schrijvende en
denkende vrouwen te zien. Hij weet veel. Hij kent het werk van zijn geleerde vrouwen
goed en hij spreidt er een aanstekelijke liefde voor ten toon. Was hij maar niet in
‘naïeve empirie’ stiekem op zoek geweest naar was das Weib will.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

10

Het surplus van het lezen
De literaire reiziger of: de schrijver als gids in de wereld
Met Couperus in Afrika, met George Sand op Mallorca, met Lawrence
Durrell op Rhodos, met James Joyce in Dublin, met Montaigne in de
Dordogne, met Hans Keller overal, met Woody Allen in New York. Dit
geeft een indruk van de charme die het literaire reizen kan hebben: het
zien van de wereld door de ogen van schrijvers. In deze boekenbijlage
schetst Boudewijn Büch de mogelijkheden voor wie niet onvoorbereid op
stap wil gaan en niet met lege handen thuis wil komen.

Boudewijn Büch
Nimmer werd door mij een reis ondernomen zonder literair doel of zonder
letterkundige genietingen. Wordsworth' fameuze gedicht ‘I wandered lonely’ (in The
Daffodils, 1804) begreep ik een stuk beter toen ik op een mooie zondagmorgen in
het Lake District de gele narcissen zag bloeien: zo moest Wordsworth ze ook gezien
hebben.
Twee jaar geleden volbracht ik mijn tot nu toe uitvoerigste literaire reis. Ik reisde
alle plekken na waar de dichter Rupert Brooke in zijn korte leven (1886-1915) was
geweest, behalve Amerika. Na afloop van deze reis, die mij naar Engeland, Malta,
Oceanië, Frankrijk, Nieuw-Zeeland enzovoort voerde, kwam ik tot geen andere
conclusie dan: Brooke's gedichten waren gestoffeerd met de beelden die hij had
gezien en ik begreep ze beter. Brooke's eigen enige echte reisboek Letters from
America (1916, nooit herdrukt en uitermate gezocht) bewijst zijn aandacht voor het
landschap.
In het jaar 1912 verscheen het boek dat in zijn titel het genre samenvatte waarom
het hier zal gaan: Literary geography and travel-sketches van William Sharp. Het
omvat de literaire reisgidsen, boeken over literaire landschappen (de lokaties, de
woonplaatsen van schrijvers) en de reisboeken van beroemde auteurs of van minder
bekende of niet-literatoren die door hun prachtig bevonden reisbeschrijvingen tot de
literatuur zijn toegelaten. Sharp zelf schreef met zijn boek een klein meesterwerk
over ‘het literaire landschap’, dat wil zeggen over het landschap waarin een schrijver
zijn werk situeerde of waar hij leefde en werkte.

Er is al eens gesuggereerd dat de behoefte aan reisboeken en reisverhalen toeneemt
naarmate de lezer krapper van beurs is. Dat zou nu het geval zijn. Hij laat zich in
gedachten wegreizen in zijn fauteuil. En over wat voor prachtige en goedkope boeken
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kan de lezer nu beschikken! Veel afzonderlijke uitgaven, maar niet minder
opwindende series: in Nederland de reeksen Bibliotheek voor de literaire reiziger
en Op Schrijvers Voeten, in Engeland Penguins Travel Library, in Duitsland de
Reisenbibliothek en in Frankrijk de reeks La Découverte.
Het lijkt wel of hele bibliotheken de laatste jaren door de uitgevers zijn omgewoeld
op zoek naar onbekende, geheimzinnige reisverhalen. Maar ook de bekende reisboeken
worden opnieuw gedrukt. Gek genoeg zijn er dan onbegrijpelijke omissies waar te
nemen. De reisboeken van Robert Louis Stevenson zijn nog steeds onvindbaar. Zijn
An Inland Voyage, over een tocht in Frankrijk, en het meesterlijke In the South Seas
- naar mijn smaak een van de briljantste reisboeken ooit geschreven - worden in een
behoorlijke editie bijna nooit aangetroffen. Van Stevensons South Seas werd de
laatste volledige editie (met kaart!) uitgegeven te New York in 1911, als deel van
Stevensons ‘Biographical Edition’. Maar zo blijft er voor de verzamelaar nog iets
exclusief te genieten. Ik ben zo'n verzamelaar en liefhebber. Uiteraard zijn er schrijvers
voor wie het landschap van geen enkel belang is, en bij welke schrijvers het landschap
dan ook niet in de interpretatie van het werk behoeft te worden meegenomen: de
gedichten van Bilderdijk lenen zich meer voor psychiatrische studie dan voor studies
als ‘Het landschap bij Bilderdijk’. De literaire geografie van Bilderdijk speelde zich
vooral af in zijn vaak onbegrijpelijke hersens. De gedichten van Rimbaud en de
‘Romeinse’ boeken van Couperus kan men achtereenvolgens beter begrijpen door
het beoefenen van taalspelletjes en studie van de klassieken dan een reis naar Frankrijk
of Rome. Anderzijds zijn er niet voor niets veel boeken geschreven over Joyce's
Dublin. Zijn Ulysses is bij wijze van spreken op de plattegrond van de Ierse hoofdstad
geschreven, zoals Frank Delaney's Guide to the Dublin of Ulysses, James Joyce's
Odyssee (Paladin-paperback), laat zien.

Italiaanse reis

Nijgh & Van Ditmar

Francois Maspero

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

Nijgh & Van Ditmar

Luis Ripoll Arbós, Palma (lokale editie)

Oxford University Press

Schrijvers bij wie het literaire landschap zich voornamelijk in hun geest bevindt,
staan tegenover degenen voor wie het waarneembare onverbrekelijk bij hun oeuvre
hoort. Wat dacht u van de eeuwige Goethe? Over hem zijn de meeste
reisboeken-over-reisboeken geschreven. Uiteraard heeft hij Kampagne in Frankreich
(en zijn
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Kriegs- und Reisetagebuch over deze veldtocht, 1792, helaas vernietigd) geschreven
maar natuurlijk vooral zijn Italienische Reise. Dit in 1816 verschenen boek, met het
veelbetekenende motto ‘Auch ich in Arkadien!’, is volgens Ernst Beutler ‘Een boek
van het zuiverste geluk. In de wereldliteratuur is nauwelijks een boek te vinden dat
dit evenaart.’ Het is waar, en dat schrijf ik als Goethe-adept die blijkbaar niet alleen
staat. Er zijn planken vol boeken te vullen met werken die Goethe's Italiaanse reis
behandelen. Nog een paar jaar geleden deden een schrijver en een fotograaf Goethe's
reis integraal na per koets, via de oorspronkelijke reisroute. Het aardigste voor de
huidige lezer van de Italiaanse Reis is dat het boek nog steeds uitstekend als reisgids
voldoet voor het traject tussen Venetië en Sicilië. Goethe heeft zijn reis bovendien
als geen ander gedocumenteerd: door middel van proza, gedichten, dagboeken,
tekeningen etcetera. De Goetheanen die zich na Goethe's dood presenteerden, hebben
zelfs de meest uitvoerige reisatlas, ooit over één schrijver gemaakt, het licht doen
zien. Het is het vierde deel van het Goethe Handbuch (1956) dat bestaat uit
tweeëntwintig kaarten en een achtenzestig pagina's lang register op alle plaatsen die
Goethe ooit bezocht heeft.
Men kan uitroepen: Ach, die eeuwige Goethe! Het mág, maar men moet daarbij
wel beseffen dat het Duitse genie een beweging in gang zette die heel Duitsland en
half Europa naar Italië liet reizen. Men kan het nazoeken in Deutsche Dichter führen
nach Italien (Mainz/Berlin, 1964). Zelfs in het voorbeeld van hoe literatuur in ieder
geval níet moet zijn: in J.J.L. ten Kate. Deze tot op het bot toe afgebladderde
domineedichter publiceerde in 1857 zijn Italië, reisherinneringen en tussen 1860 en
1863 Italië, nieuwe bladen uit het dagboek der reisherinneringen. Elke
twintigste-eeuwse lezer heeft het recht en misschien wel de plicht de poëtasterij van
J.J.L. ten Kate af te keuren, maar zijn miskende en werkelijk voortreffelijke
reisverhalen behoren alsnog tot het domein der letteren te worden toegelaten.
In de ‘officiële’ letteren van Holland wordt minder gereisd dan in Engeland. Het
is een groot geluk dat we Multatuli en E. du Perron hebben, die beiden het oude Indië
levend hebben gehouden. De officiële letterkunde van Nederland kon maar naar een
paar kolonieën uitwijken en daarbij was Indië steeds favoriet: van Multatuli tot
Couperus, van Beb Vuyk en Rudy Kousbroek tot Hans Vervoort. Het enige echt
literaire reisboek over Suriname legt ons probleem pijnlijk bloot: Willem Frederik
Hermans' De laatste resten van tropisch Nederland.

Men kan Jules Verne een eeuw na dato niet verwijten dat de maan er anders uitziet.
En als de maan er in werkelijkheid zo zou hebben uitgezien dan had hij er van mij
fictie van mogen maken. Ik ben zelfs bereid een schrijver die zich als reisgids opstelt
veel te vergeven. Bij voorbeeld Bert Schierbeek, die in 1954 zijn als serieus bedoelde
Op reis door Italië publiceerde. Met dit reisboek op avontuur komt men, als men
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niet oppast, in Turkestan terecht. En waar komt men met Op reis van Remco Campert
en Willem van Malsen?
Dit geluk van het half fabulerende reizen is de ontdekkingsreiziger niet beschoren.
Zijn geschriften worden in kringen van aardrijkskundige geleerden afgebroken maar
niet zelden juist met vlag en wimpel het literair universum binnengehaald. Bontekoes
Journael (1646) lijkt nauwelijks meer een historisch belang te hebben. In de
vaderlandse letterkunde blijft het reisverslag van de zeeman ondertussen van grote
waarde. M.G. de Boers bloemlezing uit oude scheepsjournalen Van oude voyagiën
(Amsterdam, vele drukken) laat ruwe, eenvoudige zeebonken aan het woord en wat
voor schrijnendmoois krijgt men te lezen! Het journaal van de noodlottige
overwintering op Spitsbergen, opgeschreven door Adriaen Jansz, en later in het ijs
gevonden (1634), lijkt literatuur maar was ingevroren werkelijkheid.
Terwijl Engelse dichters en prozaïsten zich over de wereld spoedden, gingen Van
Lennep en Dirk van Hogendorp te voet, per trekschuit en diligence door Nederland
(1823). De Engelse romantische dichters waaierden over Europa uit en schreven er
dagboeken en brieven over. Zeldzame Nederlandse uitzonderingen blijven de
Indisch-gasten, de eerder genoemde J.J.L. ten Kate en Willem de Clercq. Deze laatste
reisde in 1816 naar Rusland waarover hij een aangenaam dagboek schreef (veel later
door dr. M. Elisabeth Kluit te Lochem uitgegeven): Per karos naar St. Petersburg.
Een kostbare reeks die wordt uitgegeven door de Linschoten-vereniging legt zich er
sedert 1908 op toe werken over Nederlands eerste ontdekkingsreizigers te publiceren.
Zij leidt een bijkans onbekend bestaan en liet dan ook werken afdrukken van lang
geleden overleden, amateuristisch-pennende matrozen en kapiteins. Ik ben ervan
overtuigd dat deze reeks, in pocketvorm en met begrijpelijk commentaar, een
hedendaags uitgeverssucces zou kunnen worden.
In Frankrijk en Engeland hebben uitgevers al veel eerder ontdekt dat de lezer
speurt naar verre landen, melancholie en reisverhalen. Zuidpoolreiziger Ernst
Shackleton publiceerde in 1919 South dat ooit ook in de Nederlandse vertaling een
succes werd en vaak in antiquariaten opduikt. De recente herdruk van dit zuidpolige
rampenboek - Shackleton verloor iedere slag om de Zuidpool, hij overleed op 5
januari 1922 aan een hartaanval op South Georgia, dat de Chilenen tijdens de
Falkland-oorlog nog zouden ontheiligen - is een daad van rechtvaardigheid. Het is
waar: Shackleton schrijft niet best maar hij kan wèl spannende verhalen vertellen.
De nieuwe editie van South, the story of Shackleton's last expedition 1914-17 (Londen
1983) heb ik - opnieuw - verslonden.

Avonturiers

Oxford University Press
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Salamander, Querido

Meulenhoff

Eland Books

Contact Klassieken

Er bestaat een groot verschil tussen reizen en toerisme. Reizen doet de mensheid
al heel lang, vaak zelfs noodgedwongen. Toerisme is een vorm van vrijetijdsbesteding
die op zijn hoogst pas een paar eeuwen bestaat. De gruwelijkste reisboeken bestaan
uit een soort diavoorstelling gepresenteerd door oom en tante die terug zijn uit Spanje.
Het zijn boeken waarin schrijvers ons voorlichten over het gehasjisheerde leven op
Ibiza of op de Indiase westkust. De mooiste reisboeken zijn geschreven door
avonturiers met een vaardige of naïeve pen óf door professionele schrijvers die er
ècht eens op uit wilden gaan. In veel gevallen is een reiziger niet in staat een afgerond
boek over zijn reis te publiceren maar dan zijn er gelukkig, vooral in Engeland, weer
die trouwe scribenten die over des schrijvers reis een boek publiceren. Een klassiek
voorbeeld
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hiervan is Alethea Hayter's boek over Coleridge mislukte opium-ontwenningstrip
naar Malta (1804) A voyage in Vain (Londen 1973) of John Keay's meeslepende
werk over reisgekken en reizende gekken Eccentric Travellers (Londen 1982).
Maar de reisliteratuur bereikt natuurlijk zijn hoogtepunt wanneer de Goethes, de
Keatsen en de Shakespeares op reis gaan. Keats en Shakespeare hebben geen
reisboeken geschreven - voor de goede orde - maar bij wijze van spreken. In
Nederland kennen wij een recente crack als Cees Nooteboom (Waar je gevallen bent,
blijf je, zijn laatste schitterende verzameling reisverhalen met een buitensporig
onbeweeglijke titel). In Engeland Bruce Chatwin (In Patagonië) die het genre reisboek
werkelijk heeft vernieuwd. Chatwin is een schrijver van de nieuwe reisorde. Hij
besefte tijdens het schrijven van zijn boeken dat een opgeschreven diavoorstelling
geen nut meer heeft in een tijd dat de ganse wereld dagelijks over het televisiescherm
gaat. Chatwin introduceerde daarom, als een der eersten, het fenomeen van ‘het
landschap in de reiziger’ in plaats van ‘de reiziger in het landschap’.
Het is altijd aardiger om een land door de ogen van een schrijver te zien dan door
officiële reisjournalisten - geen kwaad woord over hen - hoeveel feiten men dan ook
niet te horen krijgt. Om Spanje te leren kennen heeft men Cees Nooteboom niet echt
nódig, maar hem te lezen kan wel een manier zijn om er écht in thuis te raken. In de
negentiende eeuw echter, ver vóór het massale toerisme, ontsloten schrijvers nog
werelden.
Duitsland heeft Italië onder andere leren kennen door Goethe; de autobus en
Neckermann moesten nog worden uitgevonden. Het grote succes in Nederland van
het dagboek van Bontekoe en Bernard ter Haars De Sint-Paulusrots (1846; Ter Haar
had zijn informatie uit de tweede hand) was het feit dat de lezer zich eindelijk eens
kon ontrukken aan de trekschuit en kon wegdromen in verre, onbekende werelden.
Het succes lag zeker niet in de literaire kwaliteit van deze boeken, Ter Haar was een
doorvermoeiend dichter en Bontekoe kan zelfs met de grootste moeite toch geen
groot schrijver worden genoemd. Marco Polo's reisboek dat in 1477 verscheen Amerika's ontdekking liet nog twaalf

Literaire reisgidsen
Wie op literaire vakantie wil kan zich wapenen met een van de volgende
handleidingen. Voor Nederland met Querido's letterkundige reisgids van Nederland
of, maar dat is behelpen, met Literaire gids van België, Nederland en Luxemburg
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van Stuiveling. In Engeland zijn tot nu toe twee delen verschenen van de reeks,
gebonden en rijk geïllustreerd. Literary Landscape. De twee delen zijn: A Writer's
Britain door Margaret Drabble en A Writer's Ireland door William Trevor (uitgegeven
door Thames & Hudson, importeur Nilsson & Lamm). Voor Londen is onmiskenbaar
de beste gids The New Penquin Guide to London van F.R. Banks, niet uitsluitend
literair maar wel uitermate betrouwbaar. De literaire reisgidsen van het gehele Britse
eilandenrijk die goed voldoen zijn Frank Morley Literary Britain (New York 1980),
The Oxford Guide to the British Isles van Eagle en Carnell (Oxford 1977) en Michael
Hardwick A Literary Atlas and Gazetteer of the British Isles met veel betrouwbare
kaarten (Newton Abbot, Devon 1973).
Insel Verlag kwam kort geleden op de markt met Fred en Gabriele Oberhauser
Literarischer Führer durch Deutschland, een uitputtend en zeer volledig boek over
de BRD en West-Berlijn. Aangeraden wordt de gebonden uitgave, de pocket van
873 bladzijden lijdt aan instortingsgevaar. Afgezien van speciale Goethe-reisgidsen
voldoet voor de DDR goed Günther Dietel Reiseführer für Literaturfreunde II, Mittelund Ostdeutschland (Ullstein-pocket, 1972).
Frankrijk heeft traditioneel slecht in zijn literaire reisgidsen gezeten. Uiteraard
zijn er de voortreffelijke Guides Bleus maar voor een reisje door Frankrijk is deze
reeks nogal kostbaar en veeldelig. Karl Voss nam voor Ullstein het initiatief om uit
de Guides Bleus de literaire feiten te plukken. Zo kan de francofiel beschikken over
twee handzame gidsjes Reiseführer für Literaturfreunde: Paris (1975) en Frankreich
(minus Parijs; 1971). In 1982 verscheen als Guides Horay te Parijs het soms bruikbare
Guide des maisons d'hommes célèbres.

Tenslotte, wat Frankrijk betreft, moet nog gewezen worden op de onlangs in één
band verzamelde twee delen van Pierre Dubois' Schrijvers in hun landschap (over
de Franse literatuur). Voor deelgidsjes wordt de lezer verwezen naar boekhandels
ter plaatse. In Illiers-Combray zijn twee leuke Proustgidsjes te krijgen, in Frankfurt
een aangenaam Goethe-gidsje et cetera. Ondertussen kan het heel aardig zijn om in
Amerika, bij voorbeeld, op reis te gaan met de reisherinneringen van de bioloog
Hugo de Vries: Van Texas naar Florida (Haarlem 1913). Ik noem maar wat.
■
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De Tijdstroom, Lochem

Paladin, Granada

Routledge & Kegan Paul

Manteau Marginaal
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jaar op zich wachten - gaf de lezer een blik op een onvoorstelbaar geheimzinnig
China. Marco Polo's boek heeft een ongekende verspreiding gehad in de veertiende
en vijftiende eeuw. Het was dan ook iets onvoorstelbaars. De lezer, die in die eeuwen
een gemiddelde actieradius had van tien kilometer, kon zich verplaatsen naar
duizenden kilometers verder: China, Japan.
Een soortgelijk effect hadden de ontdekkingsreizigers-boeken uit de achttiende
en negentiende eeuw. Zij brachten een wereld bij de lezer thuis van menseneters,
woest-dansende negers, eindeloze ontberingen en het einde der wereld. Het waren
vooral Engelsen, en wat later Fransen, die de aarde boek na boek groter maakten.
De Duitsers presteerden op dit gebied wat minder, voornamelijk omdat het Duitse
kolonialisme betrekkelijk laat op gang kwam. Hetgeen niet wil zeggen dat er geen
Duitse reisboeken zijn. Ze zijn er zeker, vooral vervaardigd door natuuronderzoekers.
Alexander von Humboldt (de jongere broer van de taalgeleerde en filosoof Wilhelm)
publiceerde enkele aardige reisbeschrijvingen die het kleine nadeel hebben dat de
niet-natuurgeleerde er iets te vaak wordt lastig gevallen met planten en aardlagen.
Dat geldt in mindere mate voor Carolus Linnaeus (Linné). Deze botanicus kon heel
aardig en onderhoudend schrijven, al hebben vele geleerden zich in de afgelopen
eeuwen afgevraagd of zijn reizen in werkelijkheid wel helemaal door hem zelf
gemaakt werden. Het neemt niet weg dat de vertaling van zijn in het Latijn geschreven
Laplandse reis (bij Insel verschenen als Lappländische Reise) en zijn Oeland and
Gotland Journey 1741 (deze Engelse en bijna onvindbare vertaling verscheen in
1973 te Londen) verrukkelijke boeken zijn. Ik ken weinig schrijvers waar de verbazing
over al dat nieuwe en onbekende zo naar boven komt als bij Linnaeus.

Niet rijmen
Schrijvers hebben wel eens de neiging het onbekende te verpakken in ‘literatuur’.
Daarom vind ik Aafjes' Een voetreis naar Rome (1946) uiteindelijk zo'n slecht
reisboek: een reis laat zich niet rijmen. Maar het kan ook anders: meesterstukken als
Gustave Flauberts Voyage dans les Pyrénées et en Corse, Carl Philip Moritz' Reisen
eines Deutschen in England im Jahr 1782 en vooral Bernardin de Saint-Pierre Voyage
a L'île de France (= Mauritius), zijn boeken die ik in mijn

Schrijvers op reis
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Menige uitgeverij heeft een reeks literaire reisboeken. In Nederland bestaan nog niet
zo lang twee reeksen: Op Schrijvers Voeten van uitgeverij Veen en de Bibliotheek
voor de literaire reiziger van Meulenhoff die onder redactie staat van Adriaan van
Dis. Daarin verschenen tot op heden deeltjes met verhalen van Nederlandse en
buitenlandse schrijvers over een streek, stad of land: Dordogne, New York, Ierland,
Leningrad, Zwitserland, allemaal ingeleid door literaire kenners. Zo stelde Maarten
't Hart het deel over Zwitserland samen en Hans Keller het deel over New York. In
de reeks Op Schrijvers Voeten verscheen onder meer: Een Pyreneeënboek van Kurt
Tucholsky, Korte romaneske reis van Italo Svevo, De Ronde van Italië van Dino
Buzzati en Langs de Nijl van Marcellus Emants.
Bij Fontana/Collins verscheen reeds tien jaar geleden het veelgeprezen Soft city
van Jonathan Raban, dit boek geeft een zeer originele visie op Londen. In 1983 werd
bij de nieuwe uitgever Zenith Books Peter Levi The hill of Kronos herdrukt in
paperback. Hierin schetst Levi op meesterlijke wijze zijn ervaringen met vijftien jaar
Griekenland. (Voor de Griekse eilanden kan men ook denken aan de boeken van
Lawrence Durrell, uitgegeven door Penguin.) Aardig is Henry James' visie op zijn
tweede vaderland, English hours, dat in 1981 bij Oxford University Press werd
herdrukt. De laatste uitgeverij geeft traditioneel veel reisboeken uit. Dat geldt ook
voor het uitgevershuis Routledge & Kegan Paul waar zojuist na meer dan een halve
eeuw herverscheen Ibn Battúta Travels in Asia and Africa, 1325-1354.
Belangwekkende reeksen die in groot tempo met nieuwe delen verrijkt worden
zijn LD/La Découverte van de Parijse uitgever Maspéro, Michael Haag Ltd. (Londen),
de Penguin Travel Library, de Century-reeks Travel and Heritage. De reeks La
Découverte telt nu bijna honderd delen met Franse originelen en vertalingen. De
reeks omvat nagenoeg alle reisklassieken, zoals de twee delen van Stendhals
Promenades dans Rome, de twee delen van Alexandre Dumas' Impressions de voyage
en Suisse, Diderots Voyage en Hollande. Ook: Columbus' La découverte de l'Amerique
(twee delen).
Twee opvallende delen verschenen bij Haag: E.M. Forster Alexandria en
Steegmullers editie van Flaubert in Egypt (f33, - per deel). Bij Century (soms in
samenwerking met Gentry Books) verschenen een tiental prachtwerken over
Afrikaanse en Amerikaanse reizen. Charles Waterton Wanderings in South America
(begin negentiende eeuw) is een van de meeslependste Century-delen, ze kosten
ongeveer dertig gulden per stuk. Niet vergeten mag worden Eland Books (Londen)
die onder andere Carl Philip Moritz' wandelverslag Journeys of a German in England
in vertaling publiceerde (f22,50). Verder bij Eland Books spannende en geheimzinnige
boeken over Aziatische, Afrikaanse en Amerikaanse reizen. Een nieuwe Franse reeks
Editions Entente (Parijs) belooft veel goeds. Tot nu toe drie delen verschenen; Gustave
Flauberts Voyage dans les Pyrénées et en Corse, Victor Hugo's Alpes en Dumas' A
travers la Belgique. De reeks is gedrukt op recycling-papier en verschijnt onder de
noemer Impressions de voyage; deze Ententereeks werd nog niet in de Nederlandse
boekhandel aangetroffen, prijs per deel ongeveer f25,-.
De Penguin Travel Library is in korte tijd een gerenommeerde reeks geworden
omdat volslagen onvindbare, maar unieke boeken erin herdrukt werden en worden,
zoals Dorothy Carringtons A Portrait of Corsica, Ackerley's Hindoo Holiday,
Doughty's Passages from Arabia Deserta, Norman Douglas' Siren Land. Sommige
delen zijn ook nog te krijgen als gewone Penguin, en zijn dan tien gulden goedkoper.
Dat is het geval met Pattern of Islands van Grimble.
■
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Lokale editie
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hart gesloten heb. Er is niets heerlijkers dan met een geliefd schrijver - al is zijn
verhaal honderd jaar oud - door een landschap te dwalen. Dat deed ik met Falubert
door de Pyreneeën, en ik ging (hoe vaak niet?) met Goethe op reis door
Tsjechoslowakije, een onderdrukt en getourmenteerd land dat voor mij uitsluitend
te verdragen valt in het spoor van Goethe. Mallorca, toch geen plek die men uitkiest
op zoek naar kunstgenot, wordt een stuk aangenamer voor de letterenliefhebber
indien hij George Sand Un hiver à Majorque (over het verblijf van Sand en Chopin
op dit eiland, 1838-1839) bij de hand heeft. (Op Mallorca verkoopt men van dit boek
een eiland-editie vol zetfouten: Een winter op Mallorca, vertaald door Frans Otten).

Hooivork
Het zijn dromen: het landschap van de literatuur nalopen, nafietsen, nareizen. Tot
op heden heb ik een aantal van deze dromen gerealiseerd. Ik heb nagenoeg heel
Goethe's leven en letteren nagereisd (sedert 1982 kan de DDR beschikken over een
patente reisgids over alle bewegingen van Goethe binnen de Oostduitse republiek:
Reisen zu Goethe, Berlin/Leipzig 1982). Ik ben her en der geweest maar heb nog
zoveel verlangens: ik wil Mark Twains reizen in de zuidelijke staten van de USA
nog namaken, ik wil in het spoor van Stevenson naar de Stille Zuidzee, ik wil het
huis van Nelly Sachs in Stockholm zien waar zij haar laatste jaren heeft doorgebracht.
Met het reizen door mijn eigen boekenkast kan ik heel goed leven, maar het surplus
van het reizen door het literaire landschap voegt een extra dimensie toe. Proust wordt
een stuk leuker indien men Madeleines heeft gegeten in Illiers-Combray. Gerrit
Achterberg wordt raadselachtiger wanneer men zijn nog levende neef in
Neerlangbroek op het erf van des dichters geboortehuis met een hooivork in de weer
ziet. Ik ben met deze laatste opmerking via het fenomeen van de reizende schrijvers,
gekomen aan het verschijnsel van iemand die naar het landschap van een auteur
toereist. Zo een iemand ben ik ook: ik wil geboortehuizen en graven van literatoren
zien. Ik reisde op een zondagmiddag door Utrecht en zag inderdaad Achterbergs neef
hooi scheppen en zag in Doorn dat de kinderen en/of de weduwe van Simon Vestdijk
tegen kernraketten zijn. Het huis van de schrijver die zo veel schreef was behangen
met antikernkoppen-vlaggen en -plakkaten. Sedert het verschijnen van Querido's
letterkundige reisgids van Nederland (1982) heeft Nederland eindelijk de beschikking
over een volwassen letterkundighistorische reisgids voor Holland. Stuiveling c.s.
eerdere poging tot een soortgelijk boek, Literaire gids van België, Nederland en
Luxemburg (Parijs 1972), was een jammerlijke mislukking omdat het eerder een
zoekplaatje was dan een reisgids.
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In de ons omringende landen heeft men al veel vroeger ingezien dat literaire huizen,
gedenktegels en standbeelden een volk kunnen verheffen. Dienaangaande schreven
buitenlanders dan ook dikke boeken. Trevor Royle's The Story of Literary Edinburgh,
Precipitous City (Edinburgh 1980) is weliswaar een laat maar voortreffelijk werk.
Het maakt van de Schotse stad een literair paleis. Een vroeg werk van
planologisch-literair belang publiceerde Marquis de Rochegude in 1910 (tweede
druk, Parijs). Rochegude was dwaas, dus die wil ik mijn vriend noemen. In twintig
delen liet hij zijn Promenades dans TOUTES les Rues de Paris het licht zien. Hij
publiceerde zijn boekenreeks nadat hij een heel leven lang door Parijs had rondgelopen
en alle huizen van literair en historisch belang had beschreven. In sommige huizen
laat hij gedurende vijf eeuwen wel twintig literatoren wonen. Rochegude heeft altijd
gelijk; hij schreef de meest uitvoerige literaire reisgids van één stad. Een herdruk
van dit allergesjeeste werk kan ik helaas niet aanbevelen. Ik ben immers de bezitter
van een kostbare, zeldzaam-aangetroffen volledige set.

Uniek landschap
Literaire reizen, letterkundige adressen, ontdekkingsreizigers die mooi konden
schrijven, het boek als atlas, het boek als eye-opener... wat is nu het mooiste reisboek
dat ik ooit gelezen heb? Goethes Italienische Reise!, wil ik uitroepen, maar dan zou
ik Johnson and Boswell onrecht aandoen. Hun als combi-trip bij Oxford University
Press uitgegeven boek A Journey to the Western Islands of Scotland / The Journal
of a Tour to the Hebrides (voor het eerst in deze combinatie verschenen in 1924,
daarna tot op heden herdrukt) is bij mijn weten het meest volmaakte reisboek dat
ooit geschreven werd. Hier is reizen geen gereis meer maar literatuur. Het is het
enige boek dat ik tot nu toe niet heb willen nareizen. Niet uit gebrek aan reisliefde
maar uit bescheidenheid. Wat in dit boek aan gras, land, rotspartijen, gesprekken en
visie vertoond wordt, is meer dan enige bestaande werkelijkheid. Hier is sprake van
onlandschappelijke literatuur. Het hier uitgestalde vermogen laat geen navolging toe.
Dat unieke landschap van Boswell en Johnson wil ik blijven dromen. Het is die
vreselijke angst: dat de letterkunde meer droom dan waarheid is. Want alles wat ik
van Schotland gezien heb was véél méér waarheid dan droom. Uiteindelijk is het
liegen van een landschap mij liever dan de werkelijkheid van Achterbergs broer met
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een hooivork. Achterbergs neef behoort een Verzameld Werk in de hand te hebben.
Geen hooivork.
■

Michael Haag, London

Veen

Century, Gentry Books

Meulenhoff

Zenith
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Het blijvertje
Vijftig jaar Salamanderboeken
Jaap Lieverse
‘Uit de stroom van literatuur, of wat daarvoor alleen maar doorgaat, die ook over
ons landje met grote regelmaat wordt uitgestort, komen telkens weer enkele boeken
naar boven. Soms hebben gezaghebbende stemmen, al of niet uit het kamp der
beroepscritici, den eerste juichtoon daarover ingezet, maar altijd heeft voor deze
boeken, het lezend publiek het laatste woord.
In dit woord is een wachtwoord, dat wordt doorgegeven van mond tot mond; het
boek gaat van hand tot hand; de ontroering, het enige wat wij van de literatuur te
verwachten hebben en het enige ook dat wij er van verlangen, de ontroering gaat van
hart tot hart.’
Het zijn de eerste zinnen uit de eerste prospectus die Emanuel Querido in 1943
schreef, bij het verschijnen van de eerste zes ‘Salamanders’. Dank zij deze eerste zes
zijn we nu, vijftig jaar en zevenhonderd titels verder nog steeds in staat te genieten
van goede, goed verzorgde en betaalbare literatuur. De Salamander: ‘reeks van de
beste oorspronkelijke en vertaalde roman’.
Querido geloofde heilig in reeksen, series. Hij begon in 1914 met de ‘Querido's
Daalders Bibliotheek voor Jongens en Meisjes’. Drie jaar later ontplooit hij een ander
iedee. Hij geeft de srie ‘Voor strand en bosch en in de trein, reis- en
ontspanningsboeken’ uit. Ingenaaid in een vierkleurenomslag, voor f0,35 per deeltje.
‘Voor dien prijs bestaat niets’, schreef de uitgever in zijn prospectus. In 1923 begon
hij met een serie boeken onder de titel: ‘Boeken voor deze tijd’. Hierin verschenen
boeken die appelleerden aan de in die tijd zeer sterke belangstelling in culturele zin
voor ‘den vreemde’. Een belangstelling die ook te zien was in de beeldende kunst.
Het bezitten van verschillende koloniën is een redelijke verklaring voor deze
belangstelling. Maar al deze series waren bescheiden van opzet, en ook bescheiden
in succes. Het onaantastbaar gebleken succes van de Salamander had met meer en
anders geaarde factoren te maken dan het persoonlijke en intuïtieve gevoel van
Querido.
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Als uitgever in een klein taalgebied als het Nederlandse is het bijna niet mogelijk
om voorop te lopen. Dat was ook van toepassing op de Salamander. In Duitsland
had je in die tijd de ‘Reclam’-boekjes met klassieken als Goethe en Schiller. Verder
had je de ‘Tauchnitz-edities’, die al bestonden vanaf 1841, en de ‘Albatross’-reeks,
die in 1932 voor het eerst verscheen. Het waren uitgaven van Engelstalige boeken
die, volgens afspraak, alleen verspreid werden in niet-Engelstalige landen van Europa.
Er waren nog geen internationale auteurswetten, die rechten hoefden dus niet betaald
te worden, en werden dan ook niet betaald. Samen met een goedkopere produktiewijze
en een grote oplage zorgde dit voor een aantrekkelijke prijs, die een kwart van de
‘Engelse’ editie was. Niet verwonderlijk dus dat dat op een succes uitliep. Er zat een
groot verschil in het uiterlijk van de beide reeksen, en de ‘Albatross’ was beslist het
fraaiste voorbeeld. Ze hadden het elegante formaat van 11,1 × 18 cm (de Salamander
meet 11,5 × 18,5 cm) en een uitgewogen typografie, waar onder meer de beroemde
typograaf Giovanni Mardersteig zich nog mee bemoeid heeft. Ze werden gedrukt op
Europa's beste persen, te beginnen op die van Adolfo Mondadori, in Verona. Een
prachtig voorbeeld voor de Salamander.

Minvermogenden
Querido had natuurlijk notie van deze ontwikkelingen, maar de situatie in Nederland
was afwijkend van de ons omringende landen, en dat geeft ook een afwijkend
resultaat. Hoewel de Salamanders in het begin allemaal herdrukken waren, moesten
er toch gewoon auteursrechten voor betaald worden (Nederlandse auteurswet 1918).
De kostenbesparing zat vooral in de band. Er werd door J.B. Heukelom een
omslagontwerp gemaakt dat voor ieder deel van de serie weer opnieuw te gebruiken
was. Ze werden uitgevoerd in soepel karton. Zo ontstonden de eerste zes Salamanders,
die toen f1,25 kostten, wat iets duurder was dan de boeken uit de Albatross-reeks.
Hoewel al veel goedkoper dan de gebonden boeken kon je toch niet spreken van een
prijsdoorbraak. Want voor arbeiders, scholieren en andere minvermogenden
(bijstandsmoeders kenden we toen nog niet) waren de Salamanders toch nog veel te
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duur. Die doorbraak werd gemaakt in 1938, door de uitgever Andries Blitz, toen hij
voor f0,35 de literaire ABC'tjes op de markt bracht. Dat was een bedrag dat voor
minvermogenden met enige goede wil nog wel op te brengen was. Het waren
ingenaaide boekjes met een slap-kartonnen ‘Franse’ omslag, kleiner van formaat, op
goedkoper papier gedrukt, en de inhoud kon niet wedijveren met die van de
Salamander. Maar toch.
‘De uitgever Querido heeft met zijn Salamander-reeks een grootsch werk aangepakt.
Hij wil goede letterkundige kunstwerken in een goede (zeg maar uitstekende)
uitvoering tegen zeer lagen prijs onder de menschen brengen. Dat kàn. En het is
noodig.’ Dit schreef J. Greshoff in de Arnhemsche Courant. Maar het kon nog niet
echt. Want veel kopers van de ‘eerste echte Nederlandse pocket’ liepen met het door
hen gekochte exemplaar direct door naar de boekbinder, die ervoor moest zorgen
dat er een fraaie band
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1935. Omslag J.B: Heukelom

1858. Omslag Theo Kurpershoek

1975. Omslag Peter van Poppel

1936. Omslag J.B. Heukelom

1959. Omslag Theo Kurpershoek Illustratie Lex Métz
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1977. Omslag Mart Kempers

1950. Omslag J.B. Heukelom

1963. Omslag Theo Kurpershoek

1982. Omslag Charlotte Mutsaers

1957. Omslag Theo Kurpershoek
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1965. Omslag Theo Kurpershoek

1984. Omslag Friso Henstra
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omheen kwam, zodat het weer een echt boek werd. Daardoor kon je ook niet meer
zien dat het een Salamander was, wat absoluut de bedoeling niet was, maar het
betekende vooral dat het succes van de buitenlandse voorbeelden niet als
vanzelfsprekend door Nederland te importeren was. We waren nog niet zover.
De tweede serie Salamanders verscheen. Daarvan was nog slechts een kwart van
de oplage in de oude vorm, de rest verscheen in een gebonden uitvoering, in linnen
gebonden zelfs. Het was mogelijk om die voor slechts de meer-prijs van een kwartje
in de handel te brengen. Zo schicht de Salamander voorwaarts.
In 1938 verschenen er twee Salamanders die speciaal voor de reeks geschreven
zijn: De erfgenaam van A.M. de Jong en Den Doolaards beroemd geworden Wampie,
de roman van een zorgeloze zomer. Wampie heeft de reeks nooit verlaten, altijd weer
nieuwe herdrukken, van elke verschijningsvorm van de Salamander is er wel een
Wampie, de totale oplage loopt in de honderdduizenden.
Het gezicht van de eerste Salamanders werd bepaald door J.B. Heukelom, die
vanaf 1921 voor Querido boekomslagen maakte, maar ook wel voor andere
uitgeverijen werkte. Hij was ook tekenleraar aan de Normaalschool voor tekenleraren
in de Hobbemastraat, later gaf hij les aan de Amsterdamse Grafische school. Als
omslagontwerper was hij sterk beïnvloed door de Amsterdamse school, en hield er
dus andere opvattingen op na dan Jan Tschichold, Jan van Krimpen of Giovanni
Mardersteig. Hij tekende de titels van de eerste Salamanders (die werden getekend!)
Later werden die ook wel door anderen uitgevoerd, zelfs wel eens door Jan van
Krimpen. Soms werd het - anoniem - door iemand van de cliché-fabriek gedaan. Dat
gebeurde vlak voor en in de oorlog. Fré Cohen, bekend als kunstenaar in dienst van
de socialistische beweging, heeft ook voor de Salamander-reeks gewerkt.

Biologisch wonder
Querido was een jood. Zijn in de Eerste Wereldoorlog uit België gevluchte
medewerkster Alice van Nahuys was half-jood. In 1940 vielen de Duitsers ons land
binnen en voor Querido en Nahuys was het beschamende moment aangebroken dat
zij zich op last van die Duitsers moesten terugtrekken. De voortgang van de uitgeverij
werd door anderen - onder wie Geert van Oorschot - nog enigszins op gang gehouden.
Querido werd opgepakt, op transport gezet en in Duitsland vermoord.
Er is in 1945 te veel tijd nodig om de bevrijding te vieren; er verschijnt in dat jaar
geen Salamander. Alice van Nahuys en Tine van Buul nemen de leiding van de
uitgeverij op zich (resp. '45 en '46) en de Salamander blijkt een Phoenix. Tussen
1948 en 1958 verschijnt de Salamander niet in pocketvorm, alleen gebonden. Theun
de Vries schrijft zijn Kenau, en Krankzinnigen van Fré Dommisse is de eerste
Salamander - van de vele die zullen volgen - die tot een van de vijftig best-verzorgde
boeken van het jaar wordt bekroond. Tot 1954 allemaal nog met het jasje van J.B.
Heukelom, terwijl de binnenwerken verzorgd worden door Suzanne Heynemann,
die zich geïnspireerd wist door de strakke en perfecte vormgeving Jan Tschichold,
die de Penguins van vlak na de oorlog behandelde.
‘Dat Salamanders uit hun omhulsel kruipen is een biologisch wonder dat zich nu
ook bij ónze Salamanders heeft voltrokken. Na twintig jaar zich in hetzelfde jasje te
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hebben vertoond heeft de Salamander een nieuw aangetrokken. Nu blijft een
Salamander een Salamander (...). Hij is er alleen vrolijker en jonger door en zo
charmant, dat niemand hem voorbij kan lopen. En dat is juist wat de bedoeling is.
Theo Kurpershoek, die we de moeilijke taak, een nieuw omslag te maken, opdroegen,
heeft zich voortreffelijk hiervan gekweten.’ Het is de tekst uit een prospectus uit
1954. Het honderdste deeltje is dan net verschenen en er zijn op dat moment
vijfenveertig leverbare titels.
Met het nieuwe jasje van Theo Kurpershoek zet zich een tendens van verandering
in, die zich even voorbij de helft van de jaren zeventig stabiliseert. Maar het
ingrijpendste van invloed op de produktiewijze en later ook op de uiterlijke vorm
van de Salamander waren de technische ontwikkelingen, die weer een gevolg waren
van de maatschappelijke ontwikkelingen.
Vlak na de oorlog hadden werkgevers en werknemers in het grafische bedrijf de
afspraak gemaakt dat men zich eerst zorgen zou maken om het machinepark op
niveau te brengen, nadat de Duitsers zo ongeveer alles wat kon drukken hadden
weggehaald, gesloopt of onklaar gemaakt. Loonronden zouden achterwege blijven,
ontevreden arbeiders waren er niet. Aan het einde van de jaren vijftig was het ene
voltooid en kon het andere weer plaatsvinden.

Tekenfilmpje
Op de Buchmesse van 1958 werd het volwassen voorbeeld van de pocket
gepresenteerd door S. Fischer Verlag AG. Gemaakt volgens de actueelste opvattingen
en met de modernste machines. Goedkopere clichéfabricage, snellere, dus goedkopere
persen, er werd twee aan twee gedrukt en in offset, en het garenloos binden kon
steeds vaker toegepast worden. Specifieke problemen bleven, hoewel het berekenen
van de omvang van een Salamander, met als uitgangsmateriaal de met een
doktershandschriftje geschreven kopij, wat tijdrovend en gekmakend was, niet zo
vaak meer zou voorkomen. Naast alle technische ontwikkelingen werden er bij
Querido ook nieuwe series opgezet: de Speciale Salamander, de geïllustreerde
Salamander en de Reuzensalamander (de paperback). Er werden genre-vignetten
ontworpen en elke serie kreeg zijn eigen Salamander. Maar erg succesvol waren deze
uitstapjes niet, zodat ze na enige tijd (rond 1961) weer verdwenen.
De uitgeverij Querido heeft het verder met de Salamanders altijd rustig aan gedaan,
dat is de beste garantie tot overleven, en dat was de bedoeling. Daardoor zijn er
natuurlijk ook nooit echt opwindende of verschrikkelijke dingen gebeurd. Wel is er
altijd op een aardige, voor boeken niet gebruikelijke manier met de reclame rond de
Salamanders omgesprongen. Dat die reclame zich het nadrukkelijkst liet zien in een
periode dat de Salamander zeer populair was, lijkt wat onlogisch, maar komt voort
uit het feit dat pocketreeksen in die periode (begin jaren zestig) als politieke partijen
uit de grond schoten. (Pyramide, Ooievaar, Zwarte Beertjes, Prismapockets,
Marka-pockets, noem maar op). Elke zichzelf respecterende uitgeverij had op een
zeker moment wel een pocketreeks in de handel.
Er werd bij Joop Geesink's Studio's een tekenfilmpje gemaakt, dat op speciaal
gecomponeerde muziek de produktiegang van een Salamander liet zien. Van de
schrijver tot de tevreden lezer thuis. Boogie in S heette het filmpje en werd in veel
bioscopen vertoond. Het filmpje kostte ruim een halve ton, en dat was een kwart van
de omzet van dat jaar. Ook zijn er eens drie miljoen huis-aan-huis folders over
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Nederland uitgezet. Aan het eind van de jaren zestig werden er radiospotjes
uitgezonden met de stemmen van verschillende bekende auteurs (dan kon je horen
van wie je wat gelezen had) die opwekkende teksten uitspraken: het is een genot om
een Salamander te lezen.
Vanaf de vignet-achtige tekeningetjes voor de omslagen van Theo Kurpershoek
uit 1954 hebben vele tekenaars, illustratoren, vormgevers en typografen meegedaan
aan de totstandkoming van een of meerdere Salamanders. Ook daarin kent de.
Salamander zijns gelijke niet. Henk Broer, Jenny Dalenoord, Herman Berserik, Bert
Bouman, Gerrit Noordzij, Frits Stoepman, Joost van de Woestijne, Ingeborg Lesener,
Hans Bishoff. De lijst is nog langer. Pat Andrea, Dolf Zwerver, Joost Roelofsz, Lex
Metz, Jan Verburg, Peter van Poppel, Friso Henstra, Michael van Heusden, Anjo
Mutsaars, Mart Kempers, Co Westerik, Arja van den Berg. Nu vergeet ik er vast
nog. Charlotte Mutsaers, Karin Lugtigheid, Peter Vos, Siet Zuyderland. Het
Salamander kwartetspel, dat nu in de boekhandel ligt, geeft een aardige indruk van
de ontwikkeling van de laatste tijd. Het vak kent ook z'n rare kanten, want in 1950
sprak men van ‘omslagontwerp’ als de grafische vormgeving werd bedoeld, daarnaast
werd er melding gemaakt - soms ook niet - van de illustrator. Later verdween de
naam van de vormgever en las je: omslag, tekening Ingeborg Lesener, belettering
(titel in de illustratie) Gerrit Noordzij. De vorm was nog van Theo Kurpershoek,
maar werd niet meer vermeld. Wat later zie je op de achterkant alleen nog: Omslag:
Herman Berserik, en dan wordt uitsluitend de illustrator genoemd, niet de typograaf
of vormgever. Dat al geruime tijd de enige zelfbeletterende directeur van een
uitgeverij, Arie Langbroek hier achter schuilt, houden we geheim.
In 1961 ontwierp Theo Kurpershoek het nu nog steeds gebruikte Salamander-vignet,
en de bovenste zwarte balk verdween van de omslagen toen dat in gebruik werd
genomen. Kort daarop verdween ook de onderste zwarte balk en werd zo de weg
vrijgemaakt voor geheel geïllustreerde omslagen, waaraan de typografie zich dan op
de hierboven beschreven wijze aanpast. Dan pas is de Salamander in de
verschijningsvorm waarin de Amerikaanse pocket zich al in en vlak na de oorlog
mocht verheugen. Uiteraard staat de Salamander daar met zijn hele karakter ver
vandaan. Salamanders blijven een produkt van een uitgeverij met de lijfspreuk:
‘Publishing is an occupation for gentlemen.’
■
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De boze koningin en het bochelmannetje
Walter Benjamin bekneld tussen de liefde en de revolutie
Dagboek uit Moskou door Walter Benjamin Vertaling: Hans Hom
Uitgever: De Arbeiderspers, Privé-Domein, 218 p., f39,50 Verschijnt eind
mei
Hans Hom
Van en over Walter Benjamin (1892-1940) is veel bekend, zijn verzamelde geschriften
plus commentaar beslaan alleen al bijna vijfduizend pagina's en zijn nog niet eens
volledig. Daarnaast zijn honderden brieven van hem bewaard gebleven, terwijl
getuigenissen van vrienden over hem de witte plekken invullen. Althans, zo lijkt het.
Uit de Moskouer Tagebuch getitelde dagboekaantekeningen, gemaakt tijdens en vlak
na zijn verblijf in Moskou van 6 december 1926 tot 1 februari 1927, volgens Gershom
Scholem het enige ‘door hem zelf ongecensureerde’ document dat we van Benjamin
bezitten, valt in de allereerste plaats te leren hoeveel we eigenlijk niet van hem wisten
(en weten). Zelfs voor Scholem, de vriend met wie Benjamin zijn halve leven lang
een briefwisseling heeft onderhouden, moet dit dagboek veel nieuws hebben bevat
- en dan vooral wat Benjamins verhouding met en tot Asja Lacis betreft, waarover
hij blijkens zijn ‘Woord vooraf’ nog in 1980, dus ruim vijftig jaar na dato, verbijsterd
het hoofd lijkt te schudden. En niet zonder reden.

Walter Benjamin

Scholem en Asja Lacis waren al tijdens Benjamins leven elkaars felle tegenstanders,
zonder elkaar overigens ooit te hebben ontmoet. Wie Scholem zegt, zegt Palestina,
en wie Asja Lacis zegt, moet in één adem Moskou noemen. Men moet al Walter
Benjamin heten om zich door twee dermate extreme polen aangetrokken te voelen.
Scholem, al jong fervent zionist en later ook inderdaad naar Palestina geëmigreerd,
heeft jarenlang alle mogelijke moeite gedaan om Benjamin naar Jeruzalem te halen,
en het moet geen geringe voldoening voor hem hebben betekend toen Benjamin hem
kon berichten dat de studie Hebreeuws, al zo lang voorgenomen en telkens weer
uitgesteld, nu dan eindelijk was aangevangen en Scholem zijn komst binnen afzienbare
tijd kon tegemoetzien. In brieven uit die tijd vertelt Benjamin dat hij waar hij ook
ging of stond zijn Hebreeuwse spraakkunst bij zich had, en het kon dan ook niet
uitblijven dat Asja Lacis, die in die periode in Berlijn verbleef, hem ermee signaleerde.
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Een ogenblik was ze met stomheid geslagen, herinnert ze zich in Revolutionär im
Beruf, maar dan ging ze tot de aanval over, en er volgde een van die hooglopende
twistgesprekken die bij dit paar vaker wel dan niet voorgekomen schijnen te zijn,
waarbij zij hem toebeet: ‘De weg van een normaal denkend progressief mens leidt
naar Moskou, en niet naar Palestina.’ Of het aan haar heeft gelegen of niet: in ieder
geval wordt de Hebreeuwse studie na een blauwe maandag onderbroken, om daarna
eigenlijk nooit meer opgevat te worden. Asja Lacis: ‘Ik kan gerust zeggen dat Walter
Benjamin niet naar Palestina is gegaan, dat heb ik bereikt.’ Er klinkt toch wel een
nauwelijks verholen triomf uit deze woorden, en het is te begrijpen dat Scholem, die
behalve vriend ook, net als Asja Lacis, partij is, geen goed woord voor haar over
heeft, in het genoemde ‘Woord vooraf’ zomin als elders. Al een paar jaar daarvoor
moet de opdracht in Benjamins bij Rowohlt verschenen Einbahnstrasse hem pijnlijk
hebben getroffen: ‘Deze straat heet / Asja Lacis-straat / naar haar die deze / als
ingenieur / in de auteur heeft doorbroken’ (des te pijnlijker omdat hij zich zal hebben
herinnerd dat Benjamin het boek een paar maanden eerder nog onder de titel Strasse
gesperrt! wilde laten verschijnen!). Hoe moet deze oude wond voor Scholem weer
zijn gaan schrijnen toen Asja Lacis er in 1971 nog eens een hand vol vers zout in
wreef door in alle eenvoud des geloofs te oververduidelijken wat deze opdracht wilde
zeggen: ‘dat Walter Benjamin een gewichtige verandering in zijn wereldbeschouwing
doorgemaakt en de ene straat gevonden had’. Zo golft de strijd tussen judaïsten en
marxisten om Benjamins lijk tot op de dag van heden op en neer, en wie zijn wij dat
we ons daarin willen mengen, sterker nog: lopen wij, die de twee zien vechten om
het been, er als lezer uiteindelijk niet mee heen?

Twee linkerhanden
Wie was deze Asja Lacis, Benjamins privé-Haussmann? In de literatuur komt zij er
doorgaans niet al te best af, en toegegeven moet worden dat het vooral na lezing van
Dagboek uit Moskou niet meevalt zich van een postume wraakoefening te onthouden.
Het - door Benjamin zeker ongewilde - beeld dat van haar achterblijft is dat van een
grenzeloos onverdraagzame, wispelturige, machtswellustelinge, een boze koningin.
Merkwaardigerwijze wordt dit beeld er door haar eigen, al terloops genoemde en
ongetwijfeld dank zij de Benjamin-revival aan de vergetelheid ontrukte, in 1971
onder de strenge titel Revolutionär im Beruf uitgegeven herinneringen niet gunstiger
op, integendeel: Benjamin had misschien wel weer een van zijn heldere momenten
toen hij in zijn brief aan Scholem uit Capri van 13 juni 1924, waarin voor het eerst
sprake van haar is, haar naam maar wegliet en in plaats daarvan als het ware een
functie-omschrijving van haar gaf: ‘een bolsjewistische Letse uit Riga, die aan het
theater is en regie voert’ (speciaal voor Scholem voegt hij er dan nog aan toe: ‘een
christin’). Niet anders dan in die functie beschrijft zij namelijk in haar boek zich zelf
en haar leven. Slechts bij hoge uitzondering herinnert de partijfunctionaris Lacis heel
in de verte aan de Asja uit Dagboek uit Moskou, en de aanleiding daartoe vormen
vooral, roepend en tekenend tegelijk (hoe groot is de rol niet die ze in het Dagboek
spelen!) - kleren. Zo vertelt ze hoe ze als ze pas in Moskou woont de dichter
Majakowski op straat ziet, waarop onmiddellijk een beschrijving volgt van diens
befaamde asymmetrisch
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gesneden felgele jekker. Later in München leert ze Brecht kennen, over wiens kledij
natuurlijk ook het een en ander valt te noteren. Even veelzeggend is dat ze bij
Benjamin daarentegen niet veel verder komt dan diens brilleglazen, ‘die als kleine
schijnwerpertjes licht wierpen’; maar Benjamin droeg dan ook geen buitenmodel
jekker of proletarische pet en kon, als we Scholem of Adorno mogen geloven, ook
afgezien daarvan al niet direct een ‘verschijning’ worden genoemd.
‘Op en top een intellectueel’, zo vat Asja Lacis haar eerste indruk van Benjamin
samen nadat ze in de voorzomer van 1924 op Capri met elkaar hebben kennisgemaakt,
en wel op de markt, het klassieke jachtveld voor een heer die een dame al wekenlang
achtervolgt, wachtend op dat ene gunstige ogenblik waarop ze alleen is en te veel
inkoopt om zelf te kunnen dragen, of bij een kraam staat en de koopman niet duidelijk
kan maken wat zij wil hebben omdat ze bij voorbeeld het Italiaanse woord voor
‘amandelen’ niet kent of opeens vergeten is. En precies dat gebeurt: Benjamin staat
juist achter haar, bezorgt haar de amandelen, zegt: ‘Mag ik mij voorstellen - Doktor
Walter Benjamin’ en biedt zijn diensten aan bij het dragen van de boodschappen waarop hij prompt het zojuist verworven voordeel weer te niet doet door de pakketten
uit zijn handen te laten vallen. Onder ‘brilleglazen’ noteert Asja Lacis op de debetzijde
vervolgens: ‘ungeschickte Hände’, twee linderhanden in rond Nederlands, en zijn
‘dunne neus’ plus zijn ‘welige donkere haar’ kunnen daar aan de creditzijde nauwelijks
meer tegenop. Saldo: ‘op en top een intellectueel’. Benjamin is gewogen.

Capri
Zelf moet Asja Lacis mooi geweest zijn en, hoewel dan al bijna drieëndertig, eeuwig
jong, want ze wist de toekomst - Moskou - aan haar zijde. Ze was ook moeder van
een dochter, Daga, die toentertijd een jaar of vier, en dus net iets jonger dan Benjamins
eigen zoon Stefan, moet zijn geweest. Haar levensgezel was toen zowel als later in
Moskou - en hij zou dat tot zijn dood in 1972 ook blijven - de Duitse dramaturg,
regisseur en toneelcriticus Bernhard Reich, overigens niet de vader van het kind. Het
trof dat Reich op het moment dat de amandelenaankoop plaatsvond juist voor een
paar weken naar München was. Na de personen verdient ook de plaats van ontmoeting,
Capri, misschien enige woorden. Het Italiaanse eiland bleek in die dagen in trek bij
niet alleen het uit de negentiende eeuw vertrouwde type van de herenreiziger en zijn
twintigste-eeuwse opvolger de Cook-tourist, maar ook bij de onrustige, heterogene
voorhoede van de zich uit de stofwolken van de ineenstortende oude maatschappij
losmakende nieuwe orde. Zo zou Benjamin - die Capri had uitgekozen om er zijn
Ursprung des deutschen Trauerspiels te schrijven, waarmee hij een leerstoel aan de
Universiteit van Frankfurt hoopte te verwerven - als hij As ja Lacis een paar weken
eerder had leren kennen in gezelschap van de schrijver Maxim Gorki een bezoek
hebben kunnen afleggen bij de futurist Marinetti die een villa op het eiland bewoonde,
zou hij toen al met Brecht, op doorreis naar Positano, kennis hebben kunnen maken
in plaats van pas jaren later in Berlijn, en had hij ook de zuster van de revolutionair
en toenmalige Sovjet-commissaris voor justitie Krilenko ontmoet. Dat deze Sofia
zich trouwens op het eiland ophield, wordt ons enkel als feit meegedeeld, maar háár,
Asja Lacis', proletarische aanwezigheid behoeft blijkbaar een rechtvaardiging. Na
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argeloos het zinnetje: ‘De lente en zomer brachten wij [d.i. moeder en kind] met
Reich door in Italië’ te hebben neergeschreven schrikt ze kennelijk, ze ziet de
wenkbrauwen van de kameraden al omhoog gaan: ‘Italië?!!’, en haast zich er tussen
haakjes aan toe te voegen: ‘kleine dochter Daga had [in München] longontsteking
gekregen en de doktoren hadden dringend Capri aangeraden’. Men moest dus wel,
of men wilde of niet. (Maar o, die neiging van gelovigen, communistische of
andersgezind, ons heiligenlevens voor te liegen!) Eerlijkheidshalve en tot haar
verdediging mag hierbij worden aangevoerd dat haar beduchtheid voor de kameraden
niet van goede grond is ontbloot: de machtigste onder hen beloonde haar namelijk
later voor haar bewezen diensten met tien jaar kampleven. Het is daarom heel goed
mogelijk dat ook de onpersoonlijke, starre, bijna dorre rechtlijnigheid van haar in
haar boek vertelde leven, dat geen ander conflict en geen andere strijd lijkt te hebben
gekend dan de klassenstrijd, met deze nooit meer verloren beduchtheid samenhangt.
Bovendien mag misschien als verzachtende omstandigheid gelden dat zij al bijna
tachtig was toen ze haar herinneringen opdiepte - en ten slotte kan de vraag worden
gesteld hoe de bezorgster van het boekje de geschreven en gesproken
herinneringsflarden heeft bewerkt.
Hoe dit ook zij, zelfs in de zwaarst gepantserde tekst zitten altijd nog wel een paar
kieren waardoorheen de aandachtige lezer tot tussen de regels kan kruipen. Zo'n
opening biedt bij voorbeeld het relaas van Benjamins eerste officiële, maar blijkbaar
onaangekondigde bezoek aan haar - waarmee de ‘oneindig problematische relatie’
(Scholem) een aanvang neemt. Onaangekondigd, ‘de volgende dag al’, schrijft Asja
Lacis, komt Benjamin zijn opwachting bij haar maken, en dat zijn snelle komst haar
heeft verrast, blijkt uit het woordje ‘al’. Benjamin past blijkbaar, net zoals een dag
eerder op de markt, de overrompelingstactiek toe, ogenschijnlijk met succes. Ze is
niet alleen verrast, maar zelfs in verlegenheid, en ook ditmaal zijn het kleren die haar
de strakke partijlijn even voor het gekronkel van het leven doen vergeten: de
tachtigjarige herinnert zich nog precies dat ze die dag een onvoordelige jurk droeg,
grijs en bovendien door een forse winkelhaak ontsierd. Het voordeel leek weer geheel
aan Benjamins kant, hij liet haar vertellen over haar werk, haar kindertheater in Orel,
over Riga, en vooral over Moskou. Op zijn beurt imponeerde hij haar met Gide,
Proust, Goethe, Baudelaire, de Dokter was in zijn element, maar moest toch al spoedig
ontdekken dat zijn element niet het hare was. Haar aanvankelijke ontzag voor zijn
intellectualiteit - zo dat er al ooit was - maakte na verloop van tijd plaats voor spot,
‘Meister der Kulter’ noemt ze hem badinerend, wel een knappe kop, maar niet in
staat zich een materiële basis te verschaffen - waarmee ze in de grond van de zaak
weer bij haar eerste indruk is teruggekeerd: brilleglazen en ‘ungeschickte Hände’.
Zij weet echter een eenvoudige oplossing: ‘Je broer is lid van de Communistische
Partij! Waarom jij niet?’

Macht
Benjamin heeft zijn twijfels, hij is nu eenmaal geen gelovige, maar de tijd waarin
hij leeft eist in toenemende mate juist dat: geloof. Dat Asja Lacis hem veertig jaar
later op veel punten gelijk moet geven, betekent onder andere dat je ook op het
verkeerde moment gelijk kunt hebben. En is Benjamins ‘onhandigheid’ niet ook een
uitingsvorm van die merkwaardige asynchroniteit? Het is niet voor niets dat het
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prachtige Berlijnse jeugd, een serie ‘droomfotografieën (S. Unseld) indringend - een
door de plaatsing ook onheilspellend - eindigt met
Vervolg op pagina 25
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Een zo groot mogelijke perfectie
Het verzameld proza van Elizabeth Bishop
The Collected Prose door Elizabeth Bishop Samengesteld en ingeleid door
Robert Giroux Uitgever: Chatto & Windus 278 p. f66,20
Nienke Begemann
Elizabeth Bishop, die in 1979 is gestorven, was een van de belangrijkste Amerikaanse
dichters van onze tijd. Ze was bevriend met en geestelijk verwant aan Randall Jarrell
en Robert Lowell, en Marianne Moore, over wie in dit boek met haar verzamelde
proza een mooi stuk staat.
Haar poëzie is scherp omlijnd, precies, en ingehouden - zwijgzaam over zaken
waarover de meeste dichters zeer welsprekend zijn, zoals de liefde, verdriet en verlies,
en daardoor op een eigen wijze veelzeggend. De uitgave van haar verzamelde
gedichten, die vorig jaar uitkwam, werd met groot enthousiasme ontvangen, en
intussen is de onvermijdelijke discussie over de exacte maat van haar grootheid al
losgebrand. Ik zal me niet wagen aan een bijdrage daartoe, daarvoor word ik te zeer
geïntimideerd door het verschil tussen dit soort publieke oordeelsvorming en het
niveau waarop Bishop en haar vrienden elkaars werk beproefden en beoordeelden delicaat, deskundig en loyaal, en met gevoel voor humor. Robert Giroux, de bezorger
van dit boek met verzameld proza (zeventien stukken, waarvan vier niet eerder zijn
gepubliceerd), vertelt in zijn inleiding hoe het kwam dat Elizabeth Bishop bij zijn
uitgeverij, Farrar, Straus en Giroux, terechtkwam en hoe zijn vriendschap met haar
begon. Het had te maken met de uitgave van een vertaling van een dagboek van een
jong Braziliaans meisje uit het einde van de vorige eeuw, die zij met grote toewijding
had gemaakt, maar die haar reguliere uitgever niet wilde hebben. Via een vriendin
liet Bishop vragen of Giroux geïnteresseerd was, maar ook hij deed het pas toen ze
hem ook haar volgende collectie gedichten beloofde - het spijt hem nog steeds, krijg
je het gevoel, omdat hij niet inzag dat als Elizabeth Bishop iets goed vond dat niet
zo maar iets was.
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Elizabeth Bishop, tekening David Levine

Over zijn inleiding zou ze, denk ik, tevreden zijn geweest. Giroux verstrekt genoeg
biografische gegevens om de verschillende stukken en perioden te kunnen plaatsen,
maar overigens wordt er door hem dezelfde discretie betracht die zij zo hoog in het
vaandel had.
Over haar jeugd vertelt Giroux het meest. Haar vader stierf toen Elizabeth acht
maanden oud was, en haar moeder werd mede daardoor zo labiel dat ze in inrichtingen
moest worden opgenomen. Vanaf 1916, Elizabeth was toen vijf, heeft ze haar moeder
nooit meer gezien, hoewel die pas in 1934 stierf. Ze werd opgevoed door haar
grootouders van moederszijde, op Nova Scotia, Canada. Toen ze zes jaar was, namen
haar vaders ouders haar mee naar Boston, waar haar verblijf eindigde in allerlei
ziektes, eczeem en astma, waarvan ze pas weer herstelde toen ze terug was bij een
zuster van haar moeder. Haar latere nomadenleven - ze woonde in vele steden in
meerdere landen, onder andere lange tijd in Brazilië - is ten dele zeker terug te voeren
op haar vroege ontworteling, maar het lezen van haar poëzie maakt duidelijk dat het
ook een levensbehoefte voor haar was om dingen, mensen en plaatsen te zien met
de ogen van de vreemdeling, met de distantie die de beste waarneming mogelijk
maakt.

Duikerklok
Het verzamelde proza is in twee afdelingen opgesplitst. Giroux heeft er een fraaie
orde in aangebracht, daarbij geholpen door een vel met aantekeningen voor een
dergelijke editie dat Elizabeth Bishop had nagelaten. Het eerste deel heet ‘Memory:
Persons & Places’, en het tweede bevat korte verhalen, die ook als zodanig geschreven
zijn. In het eerste deel staat ook de inleiding die Bishop schreef bij haar vertaling
van het Braziliaanse dagboek waarmee ze bij Giroux kwam, en het fascinerende stuk
over Marianne Moore, die samen met haar indrukwekkende moeder in een flat in
Brooklyn woonde, en die Bishop leerde kennen toen ze nog studeerde. Het stuk over
Marianne Moore heet ‘Efforts of Affection’ en is een uniek portret van de oudere
dichteres en haar moeder. Het leven van de twee vrouwen in hun flat beschrijft ze
als niet van deze wereld, ‘alsof je in een duikerklok zit, die uit een andere wereld
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komt, neergelaten door de luide atmosfeer van de twintigste eeuw heen’, maar ‘op
de een of andere manier, onder alle onder-water druk op Cumberland Street 260 uit
- aanmaningen, reserves, beginselen, en eenvoudig stoïcisme - verrees Marianne in
triomf, of liever haar stem rees op, in een levendig onophoudelijk opspuiten van
glanzende bellen. Ik had scheikunde “gedaan” op school en ik kon me ook voorstellen
dat ik in dit water of zwaar water retort, de ingewikkelde logische structuren zag
ontstaan, die haar gedichten werden.’
Ik vind de stukken over haar vroege jeugd, zoals ‘The Country Mouse’, dat gaat
over haar verblijf bij haar rijke grootouders in Boston, en vooral het korte verhaal
‘In the Village’, waarin de krankzinnigheid van haar moeder heel evocatief en
onsensationeel wordt herinnerd, het mooiste om te lezen. Ze kenmerken zich door
een merkwaardige objectiviteit, en een totale afwezigheid van sentimentaliteit - een
grote prestatie op het gladde ijs - en zijn ongewoon maar onnadrukkelijk beeldend.
Maar het ziet ernaar uit dat Elizabeth Bishop altijd wist wat ze deed en bereid was
het grootste geduld van de wereld op te brengen als het er om ging zo groot mogelijke
perfectie te bereiken. En daar ging het altijd om.
Lloyd Schwartz schreef over haar: ‘Elizabeth worked fastidiously. Sometimes
she'd spend years thinking about a phrase or a word.’ En Robert Lowell, die tenminste
vijf gedichten aan haar opdroeg, vraagt in een daarvan:
‘do
you still hang your words in air, ten years
unfinished, glued to your notice board, with gaps
or empties for the unimaginable phrase unerring Muse who makes the casual perfect?’

Vervolg op pagina 25
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Koningin en bochelmannetje
Vervolg van pagina 20
de eerste ervaringen van het kind Benjamin met de onhandigheid en de demonische
figuur die daar achter zit, het ‘Bochelmannetje’, de kwelgeest, die zijn boze oog
vanuit donkere hoeken en keldergaten op je richt en zo de dingen in het honderd doet
lopen. Maar kijkt ook ruim dertig jaar later in Moskou datzelfde Bochelmannetje
niet over Benjamins schouder mee als hij in zijn hotelkamer een lamp wil verplaatsen
en daarbij al prutsend kortsluiting veroorzaakt, zodat hij de rest van zijn verblijf met
ontstoken ogen bij kaarslicht moet lezen en schrijven, en heeft het mannetje er ook
niet de hand in dat de tram juist als hij erop wil springen vaart meerdert en hij hem,
na er nog even mismoedig achteraan te hebben gehold, samen met zijn metgezelle,
die net een ogenblik eerder was ingestapt, uit het gezicht ziet verdwijnen, of dat de
zijden blouse die hij voor Asja uit Berlijn heeft, meegebracht, al meteen bij het
aanpassen scheurt? En is het niet de laatste en definitieve triomf van het
Bochelmannetje wanneer Benjamin in 1940, vluchtend voor de nazi's, na een zware
tocht te voet over de Pyreneeën de Spaanse grens bereikt, die uitgerekend die zelfde
dag gesloten is verklaard, zodat de zieke Benjamin, moe van alles, 's nachts in het
hotel waar hij en zijn medevluchtelingen zijn ondergebracht voordat ze naar Frankrijk
zullen worden teruggestuurd, de overdosis morfinepillen slikt en de volgende middag
niet meer haalt, waarop dan alsnog de toestemming loskomt Spanje binnen te reizen?
Zo strandde Benjamin in Port Bou, op de verkeerde plaats, in de verkeerde tijd.
Jeruzalem heeft hij nooit gezien, Moskou nog wel, maar al even snel als hij het
Hebreeuws eraan gaf, houdt hij ook op met Russisch te leren, vernemen we uit zijn
Dagboek. Hij heeft ook nooit kunnen besluiten tot de Partij toe te treden, hoewel hij
zeker bij momenten van de noodzaak van die stap overtuigd was. Zijn ‘pathologische
aarzelen’, zoals hij het zelf noemde, bleef echter niet tot een ideologische keuze
beperkt, het doordrong - of verlamde? - evenzeer zijn relatie met Asja Lacis. Destijds
op Capri blijkt zij bij voorbeeld met hem te hebben willen ‘vluchten’, wellicht naar
het ‘woeste eiland’ waarvan zij hem in Moskou verwijt dat ze daar niet allang met
twee kinderen leefden. Dat Benjamin haar in deze romantische opwelling niet wenste
te volgen, valt nog wel in te zien. Maar ook wanneer Asja een keer heel concreet
naar Assisi en Orvieto wil, weigert hij haar te vergezellen, zomin hij ook in de zomer
van 1925 met haar mee wil naar Riga. Als hij daar in november van dat jaar dan toch
nog onverwacht voor haar neus staat, is het juiste ogenblik al voorbij, ze stelt deze
verrassing begrijpelijk genoeg niet meer op prijs. In die licht bezien wordt ook het
kat-en-muis-spel dat ze later in Moskou met Benjamin speelt enigszins verklaarbaar,
zij het ook niet minder gruwelijk.
Het Moskou van eind jaren twintig kan vergeleken worden met Klondyke, schrijft
Benjamin ergens, behalve dat er in plaats van naar goud de hele dag naar macht werd
gegraven. Geen positie is verzekerd, alles is in beweging, zelfs de adressen wisselen
voortdurend, en eigenlijk zijn het in de hele stad alleen de bedelaars die niet van
plaats veranderen. In deze koortsachtige bedrijvigheid gaat zelfs de vitale Asja Lacis
even ten onder: als Benjamin op 6 december 1926 in Moskou arriveert, is zij juist
herstellende van een zware zenuwinzinking. Benjamin verschijnt vol goede moed
voor de ‘vesting Moskou’: als hij de stad zelf al niet wil veroveren, wil hij het toch
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in ieder geval Asja. Vanaf de eerste dag de beste krijgt hij echter de ene na de andere
teleurstelling te verwerken, en Moskou blijft daarin niet bij Asja ten achter. Men
heeft eenvoudig geen tijd voor de eeuwige weifelaar, noch voor zijn gelijk. Het is
of Benjamin in een versneld afgedraaide film terecht is gekomen en men hem
wanhopige pogingen ziet doen het leven bij te houden. Dikwijls geeft hij het maar
op, en het zijn juist die momenten, in achterafstraten, op markten, in donkere kerken,
waarop zijn brilleglazen inderdaad als kleine schijnwerpertjes licht werpen en hij,
door wat hij in hun licht ving nauwkeurig gedetermineerd in zijn dagboek te
verzamelen, het meest gelijk heeft, al wordt dit gelijk ook pas vijftig jaar later erkend.
■

Een zo groot mogelijke perfectie
Vervolg van pagina 21
(In een andere versie van dit gedicht veranderde hij de laatste regel: unerring Muse
who scorns a less casual friendship?)
Over een lokale heilige in een Braziliaans hospitaal, Miss Mamie, schrijft Bishop:
‘I know that some people consider her a saint. Probably they are right. She is capable
of arousing the same feelings that the saints do: profoundest admiration and suspicion.’
Maar even later volgt haar eigen bijdrage aan de canonisering: ‘Among Miss Mamie's
saintly qualities, tenderness is lacking. In fact it is the absence of tenderness that is
the consoling thing about her.’

Kuisheid van geest
Maar het meest onthullende vind ik wat ze schrijft aan het einde van haar portret van
Marianne Moore, waar ze haar beeld van Marianne als dichter en als mens probeert
te verbinden aan een passage uit een brief van de Victoriaanse maar uitermate moderne
dichter-juzuïet Gerard Manley Hopkins aan zijn mentor Robert Bridges. Die brief
gaat over het ideaal van de ‘gentleman’, en over het verschil in morele status tussen
kunstenaars en ‘gentlemen’, in de oude, ware zin van het woord. Elizabeth Bishop
vindt die brief nog steeds relevant en zeer ontroerend. Ik wil hem hier ook citeren,
om aan te geven in welke categorieën zij, en Marianne Moore, dacht en dichtte, en
wat de zwijgzaamheid, die ik in het begin van dit stuk aanduidde, inhield.
Hopkins schreef: ‘In feite zijn dichters en mensen in de kunst, tot mijn spijt,
helemaal niet noodzakelijkerwijze of meestal “gentlemen”. Want “gentlemen” zijn
geen handlangers van wellust of andere laagheden en (...) blazen zich niet op of
stellen zich niet aan, noch doen ze andere dingen die in modern werk te zien zijn (...)
En toch is het “gentleman” zijn maar een randverschijnsel van de moraal en heeft
het meer te maken met manieren dan met de moraal op zich. Hoeveel moet de kunst
en de filosofie en manieren en opvoeding en alle andere dingen in de wereld dan wel
onder de laagste graad van werkelijke “virtue” staan. Dat is die kuisheid van geest
die in het hart van alle goedheid ligt en de voortbrenger van alle goedheid lijkt te
zijn - het onmiddellijk zien van wat het beste is, en het vasthouden daaraan, en het
niet toelaten dat iets dan ook maar gehoord wordt dat daar tegen pleit.’
Bishop schrijft dan dat ze er zeker van is dat Marianne Moore het ‘vehemently’
eens zou zijn geweest met Hopkins' kritische aanmerking dat ‘to be a poet was not
the be-all, end-all of existence.’ Haar laatste alinea zou even goed op haar zelf kunnen
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slaan als op haar vriendin en zuster in de kunst, misschien klinkt hij daarom wel zo
vaag:
‘I find it impossible to draw conclusions or even to summarize. When I try to, I
become foolishly bemused: I have a sort of subliminal glimpse of the capital letter
M multiplying. I am turning the pages of an illuminated manuscript and seeing that
initial letter again and again: Marianne's monogram; mother; manners; morals; and
I catch myself murmuring, “Manners and morals; manners as morals? Or is it morals
as manners?” Since like Alice, “in a dreamy sort of way”, I can't answer either
question, it doesn't much matter which way I put it; it seems to be making sense.’
■
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Het ene en het andere leerdicht
De poëzie van schoonheid, zwammen en fossielen
Strofen door Elly de Waard Uitgever: De Harmonie, f17,50
Drijfveren door Marcel Koopman Uitgever: De Harmonie, f18,90
De iguanodons van Bernissart door Geert van Istendael Uitgever: De
Arbeiderspers, f24,75
Rob Schouten
Met het Nederlandse leerdicht is het sinds Bilderdijks omineus getitelde De ziekte
der geleerden niet best gesteld. Maar dat wil niet zeggen dat er in de poëzie niet meer
wordt gedoceerd. Elly de Waard bij voorbeeld is zo'n docente in haar nieuwe bundel
Strofen. Ze geeft les in ‘een taal, niet vaderlijk, maar volks / En door latijn geadeld:
moedertaal’. Tegelijk ontwikkelt ze, in navolging van Ida Gerhardts inmiddels
beruchte ‘Anno 1982’-gedichten (contra partnerruil en abortus) bezwaren tegen de
geest der tijd, die als je haar suggestie mag geloven, sinds jaar en dag door de
Vijftigers wordt gemaltraiteerd. Anders dan als een reactie op Luceberts verbrande
gezicht der schoonheid kan ik de volgende regel uit het gedicht ‘In Deze Tijd (1983)’
tenminste niet lezen: ‘Dat schoonheid schoonheid haar gezicht bewaarde, / Spoorloos
van ouderdom en elke brand geheeld.’ Waar deze schoonheid te bezichtigen is wordt
er niet precies bij gezegd, maar je mag aannemen dat het in de buurt van Strofen en
nog een handjevol klassiek georiënteerde dichtbundels is.
Schoonheid is niet louter een woord in De Waards poëzie. Ze probeert haar ook
gedurig te beschrijven, ten detrimente van gedachten en overwegingen van
psychologisch-filosofische aard. ‘Wijzer’ zul je van haar gedichten dan ook niet
worden behalve dan in dit ene opzicht: dat poëzie weer op zuivere schoonheid uit
moet zijn. Elly de Waard etaleert in Strofen een opvallende aandacht voor vormen,
of het nu is ‘In puntige minaretten draagt de kastanje knop’ of ‘lippen die halfopen
waren, een borst, / Als muts gestulpt over het bonzen van het hart’. Vormen worden
verondersteld ons meer te zeggen en tegelijkertijd ingewikkelder, geheimzinniger te
zijn dan de meest gecompliceerde overpeinzing: ‘Elk denkbeeld van het heelal is /
Simpeler dan de sfinxen / Van een nabije oogbal.’

Marcel Koopman
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Geert van Istendael

Dat het in poëzie alleen om ‘schoonheid schoonheid’ zou moeten gaan is op zich
geen ondraaglijke of belachelijke gedachte, maar de verwezenlijking ervan in De
Waards poëzie doet zo onnatuurlijk aan, dat je op het resultaat van deze verheerlijking
niet erg gerust kunt zijn. In de eerste plaats is daar de verwaten nadruk op de last die
de dichter te dragen heeft, zijn uitzonderlijke positie. Herhaaldelijk maakt de dichteres
melding van het feit dat ze een dichter is en een dichterhart in zich voelt kloppen.
Ze schroomt zelfs niet haar toekomstige taak te vergelijken met die van Petrarca en
Dante, klassieke eenvoud is niet haar grootste deugd.
De wijze waarop ze haar schoonheidsideaal verwerkelijkt is voor het grootste deel
gezwollen, retorisch. Kennelijk is ze van mening dat een ouderwetse syntaxis meer
vrucht oplevert dan een hedendaagse. En dan krijg je regels als ‘Winter is het,
Kerstmis spoedig’. Waar dergelijke regels bij Boutens en Leopold tot de vaste
inboedel behoren, zijn ze bij De Waard duidelijk geforceerd, een krampachtig vertoon
van verzet. Hier en daar wordt het ronduit lachwekkend. Zinnen als ‘De zee is purper
met narcis bestrooid’ kan men met veel goede wil nog bloemrijk vinden maar een
uitdrukking als ‘de puddingkleurige namiddaglucht’ kan ik niet serieus nemen, terwijl
op andere plaatsen een al dan niet gewilde clichématigheid hoogtij viert: ‘Een pruik
van sneeuw ligt op de dennen’.
Kortom, Strofen overtuigt mij helemaal niet van de noodzaak of waarde van deze
klassieke schoonheidsrevival. Naar taalschoonheid en diepzinnigheid gerekend is
het poëzie uit het jaar nul, goed gekenschetst door de volgende flauwe kul uit het
gedicht ‘In Memoriam Patris’: ‘Het spoor waarlangs ons leven loopt / Bestaat uit
paralellen / Van wat onverhoopt zich aan ons voordoet, / Het gaat er om ze te
herkennen.’ Tja, wat zullen we dan van deze dingen zeggen? (Romeinen 8:13)

Marcel Koopman
Ook Marcel Koopman is een zeloot, niet zoals De Waard van een bepaald type poëzie,
maar van een zekere levensleer die we met het gegeven dat de dichter in het Zwitserse
Dornach woont met een rustig hart antroposofisch kunnen noemen. In zijn bundel
Drijfveren staat een aantal gedichten die men unverfroren ‘opwekkingsliederen’ kan
noemen. Het ‘Lied van de zaaimeester’ is er een van:
‘Uitverkoren zaaiers luistert!
Laat de korf een weinig rusten,
nieuwe tijden vergen nieuwe
teeltmethodes en gebruiken.’

Deze hymnische opwekking vindt voornamelijk plaats in de derde en laatste afdeling;
in de vorige beschrijft Koopman eerst uitgebreid de verwording van de aarde. Het
vreemde is dat zijn tranendal op geen enkele wijze correspondeert met een mij
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bekende werkelijkheid. Het is een zompige, drassige wereld, vol ongedierte, zwammen
en fluimen. Dit moet welhaast een metaforische voorstelling van zaken zijn want
men kan misschien ontevreden zijn over de huidige aarde, maar dat het niet meer
dan een vochtige, schimmelende prop is, wil er bij mij niet in. Nu weet ik uit de
encyclopedie (en uit niet meer dan die) dat geest en materie in de antroposofische
gedachtengang één zijn of althans horen te zijn. Ik neem derhalve aan dat Koopmans
beschrijving van rottingsprocessen niet slechts deze planeet maar vooral haar bewoners
geldt.
Een gedicht lang zou zijn gistende kosmos nog wel te verdragen zijn maar
Koopmans bundel is er voor twee derde aan gewijd in een niet aflatende stroom van
steeds nieuwe varianten, die onveranderlijk hetzelfde beschrijven. In het ene gedicht
‘kiert uit de grendels klammig rag’, in het volgende zie je ‘vogels tuimelen als natte
vlaggen’, waarop, next, ‘Overal russula's en melkzwammen (...) die eensklaps uit de
zwamvlok exploderen.’ Waar heeft hij het toch over?
Koopmans versificatie is evenmin aantrekkelijk, een stampend metrum (dat
overigens merkwaardig contrasteert met de glibberige inhoud van zijn verzen) en
gezochte rijmen (in één gedicht ‘Afdaling’ houdt hij zelfs tien regels lang dezelfde
rijmklank aan, wat een nogal potsierlijk effect heeft).
Drijfveren beschrijft de gang van
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donker naar licht, van een verduisterde aarde naar een van ‘stralend volle aren’.
Poëtisch gesproken stelt het allemaal weinig voor, het bijzondere zit 'm in de
wonderlijk woordenrijke maar beeldarme voorstelling van zaken. Maar de
ideeënwereld c.q. (on)heilsboodschap waarmee deze poëzie vermengd is, komt niet
over: ‘Lichte gewassen moeten nu verbouwd / om geel en wuivend ons te groeten,
/ Een zuivere bouwstijl als kristallen zout / moet zich verheffen rondom onze voeten.’
Zal ik Koopman prijzen? Op dit punt prijs ik niet. De Waards preken irriteren me,
die van Marcel Koopman laten me Siberisch.

Geert van Istendael
Van de drie hier besproken bundels heeft De iguanodons van Bernissart van de
Vlaamse dichter Geert van Istendael het meest weg van een echt leerdicht. Het is
een kort epos in negenendertig gedichten over de lessen die de Iguanodons, een soort
prehistorische leguanen waarvan in 1878 een groot aantal in het Waalse mijndorp
Bernissart werden opgedolven, de dichter en zijn lezers kunnen leren. Het gedicht
beschrijft drie tijdperken, de oertijd, de negentiende eeuw van het wetenschappelijk
optimisme en onze eigen tijd waarin we de fossielen in het Brussels Museum voor
Natuurwetenschappen kunnen bewonderen.
In tegenstelling tot beide vorige bundels is het didactische element in De
iguanodons van contemplatieve aard. Het beperkt zich woordelijk tot de constatering
in het eerste gedicht, waarin vader met zoontje het museum bezoekt: ‘De zoon leert
vader hoe hij wezen moet, verwonderd, sprakeloos, verrukt.’ In de tijdzang die dan
volgt passeert de lezer het veronderstelde leven van de voormalige Iguanodons, de
pogingen van de negentiende-eeuwse geleerden om, door de fossielen te reconstrueren,
de beesten als het ware nieuw leven in te blazen en de museumbezoeker van nu tot
wie de iguanodons in geprepareerde staat komen.
De gedachte van dit leerdicht is van filosofisch gehalte. De dichter is ‘begerend
de rigiditeit der beesten’, dat wil zeggen hun harde, onveranderlijke, onfilosofisch
bestaan. Deze wens staat lijnrecht tegenover die van de negentiende eeuw, die zich
zelf inbeeldde het verleden weer tot leven te kunnen wekken. Maar het universum
van de iguanodons is gesloten, zoals ook dat van ons gesloten zal zijn voor de
toekomst. Dromen kunnen daar niets aan veranderen; ons lot is gelijk aan dat van de
iguanodons, zo blijkt uit het laatste vers, waarin het jongste personage uit het gedicht,
het zoontje, gelijk wordt aan de oudste, en fossiel wordt.
Van Istendaels ‘les’ is eigenlijk deze: dat de geschiedenis ons niets leert en dat al
onze interpretatie ervan noodzakelijk tijdgebonden is. Hij heeft dit thema op
intrigerende wijze verbeeld in een vrije versvorm en in taal die een merkwaardige
mengeling van alledaagsheid, plastiek en ironie te zien geeft. Nu eens gebruikt hij
een uitdrukking als ‘een ander, volledig oninteressant museum’, die in niets op poëzie
wijst (aardige bijkomstigheid van zulke regels is dat het niet-poëtische feit bijna
automatisch ook niet-poëtisch vertaald wordt), dan weer is hij op een functionele
manier retorisch: ‘Daar staat de stoet. Een statig daveren, / een onberispelijk, groot
opmarcheren.’ Van ironie getuigt dan weer in het verband van de tijdsproblematiek
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de volgende opmerking: ‘Voor of na Christus, ach, zoveel belang heeft Christus ook
weer niet.
De iguanodons van Bernissart doorbreekt zowel qua vorm als inhoudelijk de
kleinschaligheid van poëzie. Echt mooi kan ik het niet ieder moment vinden, maar
het nodigt ook niet uit tot een louter esthetische beschouwing, daarvoor is de
grondgedachte te kritisch-wijsgerig. En het is toch interessant om te zien hoe Van
Istendaels reconstructie van de iguanodons totaal verschilt van die welke hij de
negentiende-eeuwse vorsers toeschrijft:
“...Daar stond”
het bewijs dat wetenschap zich niet verbaasde
over een tijd die zelfs geen tijd meer was,
maar met precisie, koppigheid, geduld
het bandeloze geloof in de vooruitgang
in glimmende bruine vormen zichtbaar maakte,
vermoeden schiep van wat geweest kon zijn.’

Poëzie die tegen De Waards neoklassicisme en Koopmans katharsisdrift staande
houdt dat de tijd zich op geen enkel moment laat vermurwen.
■

EDWARD ARDIZZONE
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Onder historici
Emmamuel Le Roy Ladurie en de bloei in de Franse
geschiedschrijving
Parmi les historiens door Emmanuel Le Roy Ladurie Uitgever: Gallimard,
Collections Témoins, 445 p., f42,50
Bastiaan Bommeljé
Het valt niet te betwijfelen dat naast hun pretenties ook de produktiviteit van de
Franse historici nauwelijks haar weerga kent. Zo schreef of redigeerde de befaamde
Emmanuel Le Roy Ladurie het afgelopen decennium zowat ieder jaar een lijvig
geschiedkundig werk. Daarnaast publiceerde hij ook nog met een
bewonderenswaardige regelmaat recensies van historische werken in Le Monde en
Le Nouvel Observateur.
Na zijn wereldsucces Montaillou, village occitan, - nu in Nederlandse vertaling
verschenen bij Bert Bakker -, zijn bekroonde Le carnaval de Romans en zijn L'Argent,
l' amour et la mort en Pays d'Oc is Le Roy Ladurie thans, zeker buiten Frankrijk,
het paradepaard van de nieuwe Franse geschiedschrijving. Zijn roem is in ieder geval
zo groot dat ook zijn krantestukjes het door Gallimard waard zijn bevonden gebundeld
te worden. In Parmi les historiens zijn meer dan honderdtwintig van zijn recensies,
voornamelijk over Franse geschiedkundige werken, voor het nageslacht bewaard.
De meeste van deze stukjes zijn zeer leesbaar en in een vlot tempo geschreven,
hoewel hier en daar een enigszins gladde routine de toonzetting overheerst. Maar
het aardige van deze bundel schuilt niet zozeer in hetgeen Le Roy Ladurie mede te
delen heeft (verfrissende kritiek op zijn vakgenoten zal men bij voorbeeld tevergeefs
zoeken), maar ligt voornamelijk in het feit dat zijn stukjes de bloeiperiode van de
Franse nouvelle histoire, of eigenlijk: nouvelle-nouvelle histoire, in de jaren zeventig
bestrijken.
De afgelopen vijftien jaar maakte de Franse geschiedschrijving een onmiskenbare
stroomversnelling door, waarbij het vizier steeds meer gericht werd op een
antropologische en etnografische benadering van het verleden: geschiedenis werd
anthropologie historique. Eén van de achtergronden van deze ontwikkeling was
ongetwijfeld het terugtreden van de overheersende maître-historien Fernand Braudel
rond 1970. Hoewel de traditie van het centrale tijdschrift Annales, waarvan Braudel
zo lang de leiding heeft gehad, in principe altijd gericht is geweest op het schrijven
van integrale geschiedenis ofte wel histoire totale, was onder zijn bewind de nadruk
vooral komen te liggen op de bestudering van sociaal-economische verschijnselen.
Talloos veel boeken en nog meer artikelen werden op den duur gevuld met cijfers
en statistieken over demografie en oogstopbrengsten, die dan bovendien geprangd
werden in het raamwerk van Braudels vermaarde longue durée tijdschema met het
drieluik van structuur, conjunctuur en evenement.
De opvolging van Braudel in 1972 door Jacques Le Goff als directeur van de
roemruchte Vlième section de l'École Pratique des Hautes Études (thans: École des
Hautes Études et Sciences Sociales) markeerde de omslag. Het primaat van de
economische geschiedenis werd meer en meer vervangen door dat van de
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mentaliteitsgeschiedenis, het onderzoek naar de alledaagse gedragingen, opvattingen
en gemoedstoestanden, kortom de outillage mental van onze voorouders. Ten dele
was dit een teruggrijpen op het wetenschappelijk programma van de oprichters van
Annales, Marc Bloch en Lucien Febvre. Deze laatste had bij voorbeeld in 1941 een
enigszins pathetische maar onomwonden oproep gedaan om te komen tot het schrijven
van mentaliteitsgeschiedenis of, zoals hij het noemde, histoire des sensibilités: ‘Nous
n'avons pas d'histoire de l'amour, ni de la joie; je demande l'ouverture d'une vaste
enquête collective sur les sentiments fondamentaux des hommes et leur modalités!’

Succesformule
Ten dele was deze ontwikkeling ook een vruchtbaar inhaken op de moderne
ontwikkelingen in de andere sociale wetenschappen. Zo heeft bij voorbeeld het werk
van Michel Foucault vele Franse historici de ogen geopend. Niet alleen sneed hij
onbevangen en op grootschalige wijze onderwerpen aan als dood, seksualiteit,
waanzin, angst en lichaamsbeleving, maar ook introduceerde hij een nieuwe opvatting
over ‘historische documenten’ als zodanig.

Emmanuel Le Roy Ladurie

Gedeeltelijk was de opkomst van de nouvelle-nouvelle histoire natuurlijk ook een
ontdekking van een modieuze succesformule waarmee een groot publiek bereikt kon
worden. Het kan dan ook niet ontkend worden dat le retour du pittoresque, de nadruk
op de smeuïge anekdote en het pikante detail, soms enigszins de wetenschappelijke
voorzichtigheid overwoekerde. Daarbij is er nog steeds bij vele Franse historici een
onuitroeibare en somtijds lichtelijk storende neiging om voor cultuurfilosoof te
spelen, en in hun studies op zoek te gaan naar de wortels van het vermeende geestelijk
lijden van onze tijd.
Niettemin behoort de stroming van de anthropologie historique tot het meest
stimulerende van wat de geschiedwetenschap momenteel te bieden heeft. Juist omdat
alle aspecten van het menselijk bestaan tot onderwerp van studie zijn geworden kan
met recht gesproken worden van existentiële geschiedenis, zoals de jonge en
veelbelovende Nederlandse historicus P. den Boer enige tijd geleden in het Tijdschrift
voor Geschiedenis deed.
De recensies van Le Roy Ladurie in Parmi les historiens gaan voor een groot
gedeelte over deze nieuwe ontwikkelingen, waarin hij zelf overigens een hoofdrol
speelt. Daarnaast passeren echter ook een aantal ‘traditionele’ regionaal-demografische
werken de revue, alsmede een paar recent in het Frans vertaalde klassieken (Norbert
Elias, Caro Baroja, Arnold Toynbee). Maar centraal in deze bundel staan de
voormannen van de huidige Franse geschiedschrijving, zoals de grondleggers van
de moderne mentaliteitsgeschiedenis Robert Mandrou, George Duby en Jacques Le
Goff; de specialisten op het gebied van de geschiedenis van de liefde, als Jacques
Solé (L'Amour en Occident), Jean-Louis Flandrin (Les Amours paysannes) en
Elisabeth Badinter (L'Amour en plus); en natuurlijk bovenal de geschiedschrijvers
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van de Dood, als de briljante maar grillige Philippe Ariès (L'Homme devant la mort;
Essai sur l'histoire de la mort en Occident), Michel Vovelle (Piété baroque et
déchristianisation en Provence), François Lebrun (Les hommes et la mort en Anjou),
en de zeer christelijke maar toch fenomenale Pierre Chaunu (La Mort en Paris). Deze
Pierre Chaunu heeft zelfs voor Franse begrippen een onnavolgbaar grote
produktiviteit, waarbij hij overigens kan steunen op tientallen studenten en
medewerkers die hij als ongekroonde keizer van de Sorbonne voor hem aan het werk
heeft gezet.
Want hoe informatief de bundel van Le Roy Ladurie ook moge zijn, de achterkant
van de Franse geschiedschrijving komt niet aan de orde. Achter de façade van
bruisende historische activiteit en de soms tamelijk misselijk makende wederzijdse
bewondering heerst een strakke hiërarchie, die meer dan eens tot vergelijkingen met
de mafia aanleiding heeft geven. Om als historicus in Frankrijk iets te betekenen
dient men niet alleen briljant te zijn, maar ook nog eens in het gevlei te komen bij
één van de godfathers. Niettemin kan de Franse geschiedschrijving bogen op
ontzagwekkende resultaten. Daarvan krijgt men in deze bundel van Le Roy Ladurie
een aardig overzicht.
■
Bij uitgeverij Bert Bakker is de Nederlandse vertaling verschenen van Le Roy Laduries
Montaillou, Een ketters dorp in de Pyreneeën 1294-1324. Vertaling: Claire den Boer
en Roland Fagel, 500 p., f45, -. De oorspronkelijke uitgave werd besproken in de
Boekenbijlage van 18 oktober 1980.
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Bittere antwoorden op de hulpvraag
Olga Rodenka's verhalen uit de therapeutische tehuizen
Cake-walk en andere verhalen door Olga Rodenko Uitgever: Meulenhoff,
159 p., f24,50
Diny Schouten
Olga Rodenko, geboren in 1924, debuteerde in 1978 met Teken eens een mens, hoewel
ze al eerder, omstreeks 1950, in tijdschriften (onder andere Podium en Maatstaf)
publiceerde. Teken eens een mens (niet meer verkrijgbaar) bevat elf verhalen over
haar ervaringen als therapeute in tehuizen voor moeilijk opvoedbare jongens. Verhalen
zijn het eigenlijk nauwelijks, ze hebben iets weg van wat hulpverleners denk ik
‘protocollen’ zouden noemen: zeer sober vertelde kroniekjes van de lotgevallen van
haar pupillen.
In hun samenvattende beknoptheid (en bedrieglijke eenvoud!) vergunnen ze een
vreesaanjagende blik in de wereld der verschoppelingen, opgegroeid in de
kaalgeslagen interieurs van verveloze instituten, omdat hun bestaan hun ouders lastig
uitkwam. Wat komt er van dezulken terecht? Hebben ze een ruimere beroepskeuze
dan die van dief, pooier, geweldpleger? ‘Ze zijn relatiegestoord’, vonnist de
dienstdoend agoog bij Olga Rodenko's entree in het deprimerende inrichtingsleven.
‘Later heb ik gevraagd wat hij daarmee bedoelde. Hij heeft het mij uitgelegd: hoe
weinig relatiemogelijkheden de jongens doorgaans van huis uit kennen, hoeveel
minder daar nog van overblijft door hun uit-huis-plaatsing, hoe snel zij zich verkocht
en verraden voelen, hoe wisselvallig ze daarom in hun contacten zijn, hoe abrupt zij
een relatie kunnen afbreken, en niet alleen de relatie, maar eigenlijk alles wat ze voor
de voeten komt: stoelen, tafels, deuren, kasten.’
Olga Rodenko, lees ik, werkte meer dan twintig jaar in tehuizen. Haar verhalen
daarover vond ik nu, bij eerste kennismaking, overtuigender dan de tien uiterst korte
‘fantastische vertellingen’ die verzameld zijn in de bundel Antichambreren (1979).
Met dat experimentele proza sloot Olga Rodenko zich aan bij de vijftigers. Ze maken
inmiddels een wat zielloze, nogal gedateerde en in elk geval weinig authentieke
indruk. In het contrast tussen de onbewogen stijl en de verbijsterende gebeurtenissen
(die zich lijken af te spelen in een Sartriaanse hel) levert Rodenko trouwens wel
vakwerk.

Olga Rodenko

Ditmaal pakte ze het wéér anders aan. Het ‘waar-gebeurde’ en vrij nadrukkelijk
onliteraire van Teken eens een mens en het surrealistische, al te nadrukkelijk literaire
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van Antichambreren blijkt ze heel gelukkig en kundig te hebben gecombineerd.
Tenminste, de twee langste verhalen uit Cake-walk en andere verhalen (er zijn er
vijf) zijn zo. In ‘Women's disease’, het eerste verhaal, is het resultaat perfect.

Boze droom
Het verhaal begint heel onschuldig en genoeglijk: ‘Mary Mendels breakdown kwam
geheel onverwacht en zonder enige merkbare aanleiding. Ze had al maandenlang
in dat befaamde stuk “Wie van de twee” de dubbelrol van moeder en dochter
gespeeld, en niet alleen met veel succes maar ook zo moeiteloos alsof het haar op
de huid geschreven was. In feite bevond ze zich misschien wel zo ongeveer op de top
van haar toneelcarrière.’ De huisarts adviseert rust. Misschien een reisje, maar dan
niet te ver. Voordat huishoudster Molly (tevens ex-rivale) en regisseur Niels (tevens
minnaar) haar te hulp hebben kunnen snellen met glaasjes warme melk, tranquillizers
en vakantiefolders, is Mary echter verdwenen. Naar haar moeder, volgens een
achtergelaten briefje. Dat klinkt normaal en begrijpelijk. Zo niet voor Mary, die zich
versuft afvraagt waarvoor ze kwam, als ze eenmaal de vertrouwde muskaatachtige
lucht opsnuift ‘die ooit de reden was om het ouderlijk huis te verlaten’.
Het duurt nog even voordat de lezer dezelfde onraad bespeurt als Mary: alles lijkt
gewoon en geruststellend, en toch is er, even onmiskenbaar, iets mis. De boze droom
ontvouwt zich in een razend tempo. In plaats van haar moeder treft ze allerlei personen
aan die haar vaag bekend voorkomen: een enquêtrice die verontrustende vragen stelt
en haar onverstoorbaar voor haar moeder houdt; een ‘oma’ die haar op schrille toon
onweerlegbare verwijten maakt; een weerzinwekkend ventje met een waterhoofd
dat overal op onverklaarbare wijze opduikt; horden nieuwsgierige buurvrouwen met
identieke bolronde gezichten; een melkboer met een kolossaal wit lijf, wiens dikke
vingers ‘te lang, te onbeschaamd’ rond haar tepels tasten om nog te kunnen hopen
dat het allemaal een vergissing is. Toch blijft Mary hopen, dat alles zich nog normaal
zal ontwikkelen. Alles ontwikkelt zich verre van normaal, maar het zou onfatsoenlijk
zijn de ontknoping te verraden. Wel mag misschien onthuld dat Mary's ‘shock’
minder te maken heeft met een miskraam dan met de argeloosheid waarmee haar
vriend, de modieuze regisseur, de huisdokter vertelt dat hij zo'n veelbelovende
vervangster voor haar dubbelrol heeft gevonden. Arme Mary.

Registreren
Een bitter, maar met voorbeeldige ironie verteld verhaal, dat ook nog spannend is:
het heeft internationale allure. Ook ‘Het kleinste aapje ter wereld’ is, met even
diabolische kwaliteiten, een uitstekend verhaal, al lijken daarin de teksten van de
zelfgenoegzame hulpverleners (‘stimuleren, activeren, betrekken in het groepsproces,
zou ik zeggen’) mislukt in hun pogingen tot parodie.
De andere verhalen zijn veel minder opwindend. Het minst bevalt me ‘Cake-walk’,
dat een restant lijkt uit de bundel Teken eens een mens: een droog vertelde case-history
van het geval-Peter S., een geval van geweldpleging, waar de ik-vertellende
hulpverleenster in haar beide functies weinig raad mee weet. Ze is zich vagelijk
bewust van een soort jaloezie op de rechercheur die haar naar de cel van haar pupil
begeleid: ‘In elk geval, dacht ik terwijl wij naar het zitje liepen dat hij ons gewezen
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had, hoeft híj er niets van te vinden.’ Dat zij zelf geen standpunt heeft, maakt haar
als hulpverleenster sympathiek, maar voor een ik-verteller lijkt het een handicap.
Hetzelfde geldt een beetje voor het al even moedeloze verhaal over ‘Carlo’, alias
Roberto, die zo roerend zijn best deed in de groep ‘dat al spoedig niemand zich meer
bekommerde om de oorspronkelijk vastgestelde noodzaak tot een behandeling die
dieper ging’, en zijn slachtoffer, de kleurloze Hanna. Ook het verhaal ‘De lijn der
dingen’ maakt, door het neutrale, opinieloze, registreren dat het ‘met dat soort jongens’
altijd verkeerd afloopt, de lezer even moedeloos als de vertelster en de onzeker
geworden hulpverlener Tabe. Het is, net als het voorgaande verhaal trouwens, wat
lang, vormloos en wazig in de bedoeling: deugen hulpverleners niet omdat ze zich
bemoeien met zaken die toch hun eigen onafwendbare loop volgen? Deugen ze juist
wel omdat ze zich - om welke duistere reden dan ook - geroepen voelen ‘antwoord
te geven op de verdomde hulpvraag’, ook al is dat antwoord altijd het verkeerde
antwoord? Maar Olga Rodenko weet misschien té goed dat er geen antwoorden zijn.
Ze beperkt zich tot een prijzenswaardige aandacht voor de hulpvragers. Ze heeft er
het recht toe: tenslotte zijn er al mensen zat ‘die altijd weten hoe of wat’.
■
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Zoon beschrijft vader
De biografie over H.G. Wells
H.G. Wells. Aspects of a Life door Anthony West Uitgever: Random
House, 405 p. f65,70 Importeur: Van Ditmar
Heritage door Anthony West Uitgever: Secker & Warburg, 309 p. f46,80
Martin Koomen
H.G. Wells behoort tot het ras van de veelschrijvers. Niet alleen heeft deze Engelse
schrijver in de negenenzeventig jaren van zijn leven heel wat gepubliceerd, hij is
daarenboven ook nog met totaal verschillende genres in de weer geweest. Hij is
begonnen met fantastische vertellingen van het soort dat nu als science fiction te
boek staat: The Time Machine (1895), The Invisible Man (1897) en The War of the
Worlds (1898) zijn werken die zich nog altijd uitstekend laten lezen. Spannend,
beklemmend, meeslepend - dat soort termen dringt zich op, en dan is er ook nog een
toets van versluierde ironie, die deze boeken onvergetelijk maakt.
Vervolgens trad om zo te zeggen een nieuwe Wells naar voren, die zich liet gelden
in boeken als Love and Mr. Lewisham (1900), Kipps, the Story of a Simple Soul
(1905) en Mr. Polly (1910), romans die het leven van de ‘kleine man’ exploreerden,
de klasse van neringdoenden en geschoolde arbeiders waaruit de schrijver zelf
afkomstig was. Het is nog steeds de moeite waard hem hier te volgen, maar daarna
is Wells' schrijverschap geheel en al in het teken van zijn politieke en sociologische
belangstelling komen te staan, met als gevolg al die kloeke banden die in het
antiquariaat nu op de allerstoffigste planken staan, voor alle eeuwigheid lijkt het wel,
onder het sonore galmen van hun titels: Outline of History, The Science of Life, The
Work, Wealth, and Happiness of Mankind, Men Like Gods, The Shape of Things to
Come. Ooit, in de jaren twintig en dertig, stoffeerden deze werken salontafels in de
voorsteden en vormden ze het geestelijk eigendom van wat toen zo prachtig heette
‘het denkend deel der natie’, met dien verstande dat ‘natie’ hier geenszins alleen op
Engeland slaat maar eigenlijk op alle delen van de wereld die zo fortuinlijk waren
om mede door een voor-uitstrevend-liberale burgerij te worden bewoond. Wells
vertolkte op welsprekende wijze het vooruitgangsgeloof van deze groepen. Zijn
vertrouwen in de macht van de rede, die er uiteindelijk voor zou zorgen dat alles wel
goed kwam met de mensheid, dat er een rechtvaardige ‘wereldorde’ zou komen,
bestuurd door wijze lieden die bij voorbeeld vegetariër of anderszins door het goede
bezield waren, dat alles vond veel weerklank, vooral - maar zeker niet alleen - bij
jongeren. Wells, die enige tijd lid is geweest van de Fabian Society, noemde zich
‘anti-marxistisch socialist’. Tijdens een drie uur durend gesprek dat hij in 1934 met
Stalin mocht voeren, trachtte hij de Rode Tsaar er niet alleen van te overtuigen dat
deze in de Sovjetunie oppositie zou moeten toestaan, maar ook dat de klassenstrijd
zou moeten worden afgezworen. Veertien jaar eerder al had hij een ontmoeting gehad
met Lenin, die hem bij die gelegenheid trof als een moedig en besluitvaardig man.
Omgekeerd schijnt de indruk die Wells op de Russische revolutionair en leider heeft
gemaakt, veel minder gunstig te zijn geweest. Volgens Trotski had Lenin zich na
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zijn treffen met Wells deze woorden laten ontvallen: ‘Bah! Wat een bekrompen
kleinburger! Bah! Wat een filister!’

H.G. Wells, tekening David Levine

Rebecca West
Déze Wells, de man die op voet van gelijkheid omging met de groten der aarde,
popularisator van een wereldgeschiedenis die hij van vlakbij kon volgen, is het beeld
dat men zich van de schrijver vormt gaan overheersen. De kunstenaar is verdrongen
door de journalist, en journalistiek is per definitie vluchtig en tijdgebonden.
Waarschijnlijk ligt daar de reden waarom Wells nu, om het zo maar uit te drukken,
nergens meer is. Er was betrekkelijk weinig kritische en biografische aandacht aan
hem geschonken toen er ineens, tien jaar geleden, een verzameling brieven werd
gepubliceerd die Wells had geschreven aan de vrouw met wie hij enige jaren een
verhouding had, de schrijfster Rebecca West (H.G. Wells and Rebecca West,
samengesteld en toegelicht door Gordon N. Ray). Het bleek een hoogst opmerkelijke
uitgave.
Wie er kennis van nam, moest wel concluderen dat Wells een ‘infantiele
egomaniak’ was geweest (aldus een interpretatie in de New York Times), die een
nietsvermoedende Rebecca West opzettelijk met een kind had opgezadeld. ‘In een
ogenblik van boosheid,’ zo vernam de lezer van het boek uit een van de toelichtende
teksten, ‘toen hij vreesde dat Rebecca hem zou kunnen verlaten, liet Wells met opzet
zijn gewone voorzorgen achterwege in de hoop dat zwangerschap haar aan hem zou
binden.’ Rebecca West daarentegen, die zesentwintig jaar jonger was dan Wells, trad
naar voren als diens schuldeloze slachtoffer, vervuld van moederlijke zorg voor de
zoon aan wiens lot Wells zich weinig gelegen liet liggen. Aan de totstandkoming
van het genoemde boek was vol ijver meegewerkt door Rebecca West zelf.
Nu, niet veel meer dan een jaar na de dood van die schrijfster, zijn er twee boeken
verschenen die een volstrekt ander licht op de zaak werpen. Ze zijn beide van de
hand van Anthony West, en het allereerste dat men van hem moet weten is dat hij
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de zoon is waarvan net sprake was: het kind uit de weinig gelukkige verbintenis
tussen H.G. Wells en Rebecca West.
Het meest ambitieuze van de twee werken dient zich aan als een biografie van
Wells. De ondertitel (Aspects of a Life) houdt dan wel een beperking in, maar men
heeft hier toch wel degelijk een poging tot formele levensbeschrijving in handen,
waarin alle belangrijke feiten tussen Wells' geboorte (1866) en dood (1946) de revue
passeren. Het rare - en onbevredigende - is
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evenwel dat de auteur tegelijkertijd geen enkele afstand tot zijn onderwerp heeft
willen nemen. Dit blijkt om te beginnen al uit het onbenullige feit dat Wells letterlijk
overal in deze vierhonderd bladzijden ‘mijn vader’ heet en dat de ouders van de grote
man, die door deze auteur nooit zijn ontmoet, met ijzeren vasthoudendheid ‘mijn
grootvader’ dan wel ‘mijn grootmoeder’ worden genoemd. Maar het blijkt vooral
uit de vreemde, vermoeiend a-chronologische manier waarop het werk is opgezet.
Zo opent Anthony West de biografie van zijn vader met het ogenblik van zijn
eigen geboorte, in 1914, alsof dit de belangrijkste gebeurtenis in Wells' leven is
geweest. Waarschijnlijk heeft de auteur voor deze aanpak gekozen opdat er zoveel
mogelijk nadruk zou vallen op zijn visie inzake de affaire met Rebecca West. Het is
zijn opvatting dat deze schrijfster (haar eigenlijke naam luidde Cicily Isabel Fairfield)
‘aan haar levensgeschiedenis dacht als iets dat door redigeren gemakkelijk verbeterd
kon worden en (...) ze besefte dat als haar biografen haar naar haar zin moesten
portretteren, ze hen diende te voorzien van passend materiaal om te bewerken’. Alle
autobiografische uitingen van Rebecca West, met inbegrip van iedere brief die ze
schreef, moeten volgens haar zoon in dit onbarmhartige licht worden bezien.

Kunstgreep
Anthony West gaat nog net niet zover dat hij zijn eigen verwekking een rechtstreeks
gevolg van een initiatief van Rebecca noemt; wel lezen we - vlak voor de mededeling
dat ze zwanger werd - over ‘haar begeerte naar hem (naar Wells dus), en haar
kennelijke besluit om een plaats in zijn leven te hebben’.
De kunstgreep van de biograaf om uit te gaan van zijn eigen geboorte, heeft nogal
ongelukkige gevolgen. De tweede helft van Wells' leven vult nu de eerste helft van
het boek, en omgekeerd. Maar zelfs binnen deze malle constructie blijkt de auteur
niet gewoon chronologisch te kunnen werken: al meteen na zijn valse start moet hij
weer terug in de tijd teneinde een andere liefdesaffaire van ‘mijn vader’ te beschrijven.
Wells was nu eenmaal een onverzadigbare minnaar met een voorkeur voor
voortdurend wisselende partners. Zijn (tweede) echtgenote, Jane Wells, had geen
bezwaar tegen zijn escapades: zolang hij maar niet trachtte iets voor haar verborgen
te houden, en op voorwaarde dat hij zich beperkte tot
Vervolg op pagina 36
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Vervolg van pagina 33
vrouwen aan wie ze geen hekel had. In 1900 had Wells publiekelijk als zijn mening
gegeven dat, nu er betrouwbare anticonceptiemiddelen bestonden, geslachtsverkeer
een plezierig sociaal tijdverdrijf was geworden, zo iets als golf of kaartspelen. Het
is eigenlijk wel grappig dat de aartsrationalist H.G. Wells zich in dit opzicht blijkbaar
door een ander lichaamsdeel dan door zijn brein heeft laten leiden, en dit terwijl het
centrale thema van al zijn werk zo kan worden gedefinieerd: de spanning tussen
wetenschappelijke vooruitgang en het menselijk tekort, de noodzaak dat de mens
leert zich niet door de voortbrengselen van zijn vernuft te laten overvleugelen.
De lectuur van zijn biografie wijst uit dat Wells, hoeveel bevrediging in seksuele
zin hij misschien ook heeft mogen ondervinden, tegelijkertijd door zijn gebrekkige
zelfbeheersing op dit terrein een aantal keren lelijk de mist is ingegaan. Tijdens een
reis door de Sovjetunie, kort na de revolutie, wisten de Russen hem vooral in te
palmen door de mooie Moura Zakrevskaja (ook wel gravin Benckendorff of barones
Budberg) op hem te ‘planten’. In 1934 kwam Wells er achter dat Moura nog altijd
agente in Sovjetdienst was, maar hij bleek eenvoudigweg niet in staat om de hem
zeer conveniërende los-vaste verhouding die hij met haar had, te beëindigen. Na de
dood van zijn echtgenote Jane, in 1927, wilde Wells een andere maîtresse, Odette
Keun, tot Jane's opvolgster als zijn belangrijkste vrouw maken, maar Odette stelde
hem pijnlijk teleur door zijn hernieuwde contact met Moura niet te slikken en hem
uit haar Franse huis - haar door Wells geschonken - te zetten.
Wells' optreden onder de Fabians, dat ook al in het teken van zijn voorkeur voor
een nieuwe seksuele moraal stond, bracht hem evenmin veel voldoening. De leden
van de Fabian Society - een soort reservoir waarin de Labourpartij haar intellectuelen
kweekte - waren zo eigengereid om vast te houden aan hun overtuiging dat een
economische revolutie een dringender noodzaak vormde dan een seksuele. Afgezien
van zijn hinkstapsprongen in de tijd, wordt het leven van Wells door Anthony West
boeiend naverteld. De toon is er één van solidariteit met een bewonderde vader, over
wie nogal wat misverstanden bestaan en die verdedigd moet worden tegen eerdere
scribenten. Het uitgangspunt omvat dus allerminst de pretentie van objectiviteit. De
auteur deelt trouwens ergens mee dat zijn besluit om dit boek te schrijven vooral is
voortgekomen uit onbehagen over de wat twijfelachtige plaats die Wells inneemt in
de kritiek, met de woorden van Lytton Strachey - ‘Wells simply won't do’ - als
beslissende prikkel. Dat is allemaal heel aanvaardbaar. Menselijk gesproken mag
men wel vaststellen dat het West niet weinig siert dat hij zich zoveel méér bekommert
om de postume reputatie van zijn vader dan Wells zelf het zich tijdens zijn leven
heeft gedaan om het welzijn van deze ‘onechte’ zoon.
Wests benadering heeft wel tot gevolg dat iedereen die zich ooit, al is het maar in
conflicten of polemieken die iedereen nu vergeten is, min of meer als tegenstander
van Wells heeft opgesteld, in dit boek wordt afgedaan via wegwerpende formuleringen
van een nogal haastig soort. Zo heet George Bernard Shaw ‘een koude wrede man
van nature’, Kingsley Martin (hoofdredacteur van de New Statesman) ‘een consequent
dwaze man’, Beatrice Webb ‘een buitengewoon arrogante vrouw met een beperkte
intelligentie’ enzovoorts.
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Roman
Tegelijk met de Amerikaanse verschijning van H.G. Wells; Aspects of a Life (het
boek komt in Engeland pas in juni uit), is er van dezelfde auteur in Engeland een
roman gepubliceerd die in de oorspronkelijke Amerikaanse uitgave al van 1955
dateert. Wel is Heritage voorzien van een nieuwe inleiding. Anthony West deelt
daarin mee dat hij, toen hij zijn roman vijfendertig jaar geleden schreef (blijkbaar
heeft hij er destijds dus enige jaren mee moeten leuren), boos was op zijn moeder,
alsook dat ze ‘van zins was mij kwaad te doen zoveel ze kon, en dat ze in dat besluit
volhardde zolang ze adem in haar lijf hadd om haar boosaardigheid te steunen’. Hij
beschrijft de juridische stappen die zijn moeder zette en die tot gevolg hadden dat
zijn vader, althans in termen van de wet, in het geheel niets meer met hem te maken
had. Ook vertelt West dat zijn moeder kort daarna in het huwelijk trad met een rijke
man, die hem, West, later op haar aandringen uit zijn testament schrapte toen deze
het voornemen bleek te koesteren een biografie van Wells te schrijven. We vernemen
dat Rebecca West brieven schreef om haar zoon te belasteren en dat haar voornaamste
hartstochten bestonden uit ‘geld, haat en bemoeizucht’.
De tekst uit 1955 die op dit alles volgt is een soort Bildungsroman, waarin een
alter-ego van de auteur vertelt hoe hij als ongewenst kind van twee monsterachtig
egoïstische en van elkaar gescheiden ouders groot is geworden. De naam van deze
verteller luidt Richard Savage, een opzettelijke verwijzing naar een dichter
(1697?-1743) wiens moeder er vooral op uit is geweest hem aan de galg te krijgen.
De Richard van de roman leeft afwisselend bij zijn moeder, een krengerige actrice,
en zijn vader, een beroemd schrijver. Die schrijver heeft af en toe vrouwen in zijn
menage, van wie Lolotte Gräfin Essling-Sterlinghoven het belangrijkste is voor
Richards ontwikkelingsgang, want zij bezorgt hem haar aantrekkelijke nichtje als
partner voor zijn eerste seksuele ervaringen. Zijn moeder hertrouwt met een
welgestelde landeigenaar, die Richard als zijn zoon wil beschouwen, maar helaas,
ze laat die man ook weer in de steek.

Voetnoot
Uit dat laatste blijkt al dat Heritage niet helemáál een sleutelroman is, want de moeder
van West is gehuwd gebleven. Dat het boek nu pas in Engeland verschijnt, is niettemin
een gevolg van stappen die Rebecca West destijds tegen de voorgenomen Engelse
publikatie ondernam, hetgeen Anthony West - naar hij ooit in de New York Times
liet weten - een strop van 25.000 dollar bezorgde. Derhalve heeft hij op haar dood
moeten wachten (lang: ze stierf in 1983, negentig jaar oud) vooraleer de roman in
Engeland kon verschijnen.
En? Zal dit lange uitstel nu de moeite waard blijken voor Engelse lezers? Er zullen
er onder hen wel zijn die zich verbazen over het feit dat de schrijver in negenentwintig
lange jaren blijkbaar geen gelegenheid heeft gevonden zijn tekst even te ontdoen van
Amerikanismen als ‘favor’ (voor ‘favour’), ‘honor’ (‘honour’) en ‘labor’ (‘labour’),
soms nota bene in brieven van de in Groot-Brittannië geboren en getogen
protagonisten. Ernstiger is de beginnersfout die West begaat doordat er hier en daar
in zijn in de eerste persoon geschreven romanverhaal dingen worden meegedeeld
die de ik-figuur onmogelijk kan weten: verrichtingen en gedachten van derden. Verder
klinken de dialogen soms heel onwaarachtig. Veel van wat bij voorbeeld die vader
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in de mond gelegd krijgt, heeft trouwens geen enkele functie in het verhaal en ontleent
alleen enige betekenis aan de omstandigheid dat het hier om een portret van Wells
gaat.
En toch heeft Heritage zeker aardige kanten. Veel van wat de verteller meldt wordt
door de lezer als levendig en echt ervaren. Men voelt dat de auteur met authentiek
materiaal in de weer is geweest, en heeft niet iedereen die het verhaal van zijn jeugd
doet althans enig recht op wat aandacht? Daarbij was déze jeugd dan nog zeer
ongewoon. Eigenlijk gaat het hier om materiaal dat een betere schrijver zou hebben
verdiend. H.G. Wells bij voorbeeld. Nu moeten we deze roman maar beschouwen
als een curieuze voetnoot bij diens biografie.
■
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Het onnadrukkelijke gebaar
De poëzie van Jorge Luis Borges
Het geheimschrift door Jorge Luis Borges Vertaling, noten en nawoord:
Robert Lemm Uitgever: De Bezige Bij, 157 p., f34,50
Maarten Steenmeijer
Bijna alle Spaanstalige dichter hebben één ding gemeen: er zijn in hun werk altijd
regels aan te wijzen die door hun overdaad aan sentiment beter ongelezen kunnen
blijven. Ze verstoren de mythe van volmaaktheid. Een van mijn geliefdste Spaanse
dichters, Luis Cernuda (1902-1963), laat ‘Oude lente’ als volgt eindigen: ‘In de hoek
van een portaal, alleen/Met je hoofd in je handen, een geest/Die weerkeert, zou je
wenen bij de gedachte/Hoe mooi het leven was en hoe vergeefs.’ Deze regels zijn
me net iets te zwaar om niet gehinderd te worden door de pathetische toon en ze
simpelweg mooi te vinden. Ook bij Kavafis ontkom ik niet altijd aan deze reserve.
Dat is me niet overkomen bij de vergelijkbare slotverzen van ‘Klaaglied’: ‘Aan de
andere kant van de deur heeft een man/gemaakt van eenzaamheid, liefde en
tijd/zojuist, in Buenos Aires, geweend/om alle dingen.’ De schrijver van deze regels
heet Borges. Ze komen uit zijn laatste bundel, Het geheimschrift. Waardoor sorteren
deze twee fragmenten vol beladen woorden zulke verschillende effecten? Ik denk
dat het aan de dosering ligt. ‘Alleen’, ‘met je hoofd in je handen’, ‘wenen’, ‘mooi’,
‘het leven’ en ‘vergeefs’ in vier regels eisen veel van het incasseringsvermogen van
de lezer. ‘Eenzaamheid, liefde en tijd’, ‘geweend’ en ‘alle dingen’ echter worden
door de serene omgeving als vanzelfsprekend in toom gehouden. Ik heb nog geen
overbodig woord van Borges gelezen.
Of het nu een verhaal, essay of gedicht betreft, in ieder werk ordent hij zijn
lezersuniversum opnieuw. Zelf heeft hij het in deze bundel over het ‘geheugen dat
kiest en herschrijft’. Een veel gehanteerd stijlmiddel in zijn ordeningen (vooral in
zijn poëzie) is de opsomming. Vele gedichten bestaan daar zelfs grotendeels uit. Bij
voorbeeld ‘Buenos Aires’: dertien van de twintig versregels beginnen met ‘Ik herinner
me’, gevolgd door een beschrijving van een stuk Buenos Aires dat niet meer bestaat.
Borges schrikt er niet voor terug om namen te noemen die uitsluitend bekend zijn
binnen de Argentijnse wereld. Deze lardering met wat ik voor het gemak maar couleur
locale noem, is eveneens een veel gebruikte techniek van Pablo Neruda.
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Maar waarom vervallen zijn opsommingen soms tot bombastische folklore en
verliezen Borges' namen nooit hun onnadrukkelijkheid? Ik houd het op zijn
bescheidenheid: ‘Ik voel een lichte duizeling./Ik ben niet gewend aan de eeuwigheid.’
Neruda is de man van het brede gebaar, Borges van de beminnelijke, broze glimlach.
‘Ik weef en herweef hetzelfde verhaal,’ schrijft Borges in Het geheimschrift. Toch
is het ‘verhaal’ minder speels geworden, de toon melancholieker. Borges lijkt in deze
gedichten meer dan vroeger op zoek naar troost: in zijn herinneringen, in zijn
intellectuele universum, in zijn eigen verzen en in de kus van een vrouw. Ook zijn
belangstelling voor alle godsdiensten en filosofieën die de mens heeft voortgebracht
kan gezien worden als een bron van troost. Hij toont zich nog steeds een bescheiden
agnost, maar dat verhindert hem niet de mogelijkheid te opperen dat er een orde
bestaat achter het toeval (vandaar de aantrekkingskracht die Plato's archetypen op
hem uitoefenen): ‘Het is niet onmogelijk dat Iemand die band heeft uitgedacht./Het
is niet onmogelijk dat het universum die band nodig heeft.’ Het tragische is dat het
universum weliswaar denkbaar is, maar niet kenbaar. De eenvoudige woorden van
de dichter formuleren deze paradox treffend: ‘Niemand heeft het (universum) ooit
gezien/en geen mens kan iets anders zien.’
Borges' fascinatie voor het universum (welke dichter waagt zich daar nu nog aan?)
krijgt een extra geladenheid nu zijn dood zo nabij is. Opvallend in dit verband is dat
hij herhaaldelijk het werkwoord salvar (redden) gebruikt. Zijn redding ligt niet in
een rotsvast geloof, maar in een waardige ontmoeting met de dood: ‘Heer, dat aan
het eind van mijn dagen op Aarde/ik mijn Engel niet verlage.’ De anderen kunnen
hem niet redden, net zo min als hun geschriften. Borges is het centrum van zijn
labyrint. Hij moet het ermee doen en hij weet het.
Borges' poëzie wil niet uitblinken in muzikaliteit of verbluffende beeldspraak. Ze
verschilt niet wezenlijk van zijn essays en verhalen, al is de zorg voor de vorm groter
(elflettergrepige verzen veelal, soms rijm). Dat het vertalen van deze op het eerste
gezicht zo eenvoudige poëzie de vertaler wel degelijk tot ingrijpende keuzes dwingt,
kan vastgesteld worden aan de hand van Barber van de Pols vertaling van ‘Spinoza’
(De Revisor 1984, 1) en Robert Lemms vertalingen in Het geheimschrift. In ‘Spinoza’
is de Spaaanse vorm zoveel mogelijk overgebracht naar het Nederlandse, dat hierdoor
iets minder ongekunsteld is dan het origineel. Robert Lemm, die eerder de bloemlezing
Gedichten verzorgde, heeft Borges vooral naar de inhoud gevolgd. Zijn Nederlands
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is dan ook wat langer geworden dan het Spaans. Voor beide vertalingen is veel te
zeggen.
Lemms noten en nawoord getuigen van een grote liefde voor het werk van Borges.
Voor wie het werk van de oude Argentijn niet of nauwelijks kent, zijn de noten zeer
waardevol. Ze leggen verbanden met eerder werk en bevatten veel informatie over
Borges' bibliotheek, soms zelfs teveel: is het nodig om aan de lezer uit te leggen wie
Descartes is en wat er in de Don Quichotte staat? Het getuigt ook van betrokkenheid
bij het werk van Borges dat Lemm twee gedichten heeft toegevoegd die na Het
geheimschrift zijn verschenen. Een daarvan is de protestsong (jazeker) die Borges
naar aanleiding van de Falkland/Malvinasoorlog schreef, ‘Juan López en John Ward’.
Hij haalde er tot zijn vreugde de voorpagina van The Times mee.
■

EDWARD ARDIZZONE
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Macht, het hart van de anatomische les
Galbraith' verhulde polemiek tegen de neo-conservatieven
The Anatomy of Power door John Kenneth Galbraith Uitgever: Hamish
Hamilton, 212 p., f38,50
G. van Benthem van den Bergh
Macht is een aspect van alle relaties tussen mensen, of dat nu ouders en kinderen,
mannen en vrouwen, ondernemers en werknemers, of georganiseerde groepen zoals
staten en politieke partijen zijn. In het gewone spraakgebruik kan ‘macht’ worden
gebruikt voor het beschrijven van iedere vorm van asymmetrie in menselijke
verhoudingen. Die asymmetrie - ofte wel de zeer belangrijke verschillen tussen de
kansen en mogelijkheden van mensen als individuen en als groepen - is waarschijnlijk
het meest pregnante aspect van het menselijk samenleven.
Daarom is de neiging begrijpelijk om vanuit het begrip ‘macht’ een algemene theorie
van het menselijk samenleven te ontwikkelen, of althans het machtsbegrip als de
sleutel te zien waarmee de geheimen van maatschappelijke ongelijkheid ontsluierd
kunnen worden. Bertrand Russell heeft dat bij voorbeeld geprobeerd met zijn Power:
a Social Analysis. Macht is natuurlijk vooral in de politieke wetenschappen een
centraal begrip. Zo uiteenlopende auteurs als Hans Morgenthau, C. Wright Mills en
J.L. Heldring hebben in het voetspoor van Machiavelli eensgezind gesteld dat in de
politiek alles om ‘macht’ draait. Karl Deutsch heeft zelfs geprobeerd om ‘macht’ tot
universeel meetinstrument te maken, dat dezelfde functie zou kunnen vervullen als
geld in de economie, een overigens mislukte poging.
De literatuur over macht is onafzienbaar. Wie er kennis van neemt, wordt
onmiddellijk getroffen door een enorme begripsverwarring. Dat kan ook moeilijk
anders, omdat macht niet iets is dat op zich zelf bestudeerd kan worden, geen categorie
is als elektriciteit, al betekent het Engelse begrip ‘power’ ook dat. Vaak wordt geen
duidelijk onder scheid gemaakt tussen macht en veroorzaking. En aangezien vooral
bij onplezierige gebeurtenissen nog steeds de schuldvraag wordt gesteld en een
schuldoorzaak wordt gezocht, worden zulke schuldoorzaken vaak verpersoonlijkt
en met ‘macht’ bekleed. In plaats van naar onpersoonlijke samenhangen wordt naar
machtige veroorzakers gezocht, zoals de tweehonderd van Mertens, multinationale
ondernemingen, de Verenigde Staten, de Sovjetunie of het kapitalisme c.q.
communisme. Er wordt dan evenmin onderscheid gemaakt tussen de dwang van
omstandigheden, met name concurrentiedwang, en het uitoefenen van of onderworpen
zijn aan ‘macht’.
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Het zicht op de aard van machtsverhoudingen wordt vaak bepaald door de positie
die men in een hiërarchie inneemt. Zo oefenen ondergeschikte werknemers hun
functie uit op grond van directieven van boven en zien zij zich zelf als ‘machteloos’,
hoewel zij over ‘hindermacht’ beschikken, zeker als het moeilijk is om hen te ontslaan.
De directeur van een onderneming daarentegen ziet slechts hoe klein zijn eigen
speelruimte is, door de inertie van zijn organisatie, de sterke regulering door de
overheid en de dwang van de concurrentie. Daarom zal hij zich zelf niet als ‘machtig’
beschouwen. Hoe omvangrijker een organisatie is, hoe meer leidinggevenden
inderdaad van hun ondergeschikten afhankelijk zijn. Een volgende oorzaak van de
grote verwarring in de literatuur over macht is de druk van het gewone spraakgebruik.
‘Macht’ is alleen een zelfstandig naamwoord, geen werkwoord. We kunnen niet
zeggen: hij macht haar. Daarom zien mensen macht meestal als iets dat iemand heeft:
als een substantie, een eigenschap of een attribuut. Zo zou je volgens de auteurs van
een bekende studie kunnen Graven naar macht, alsof het goud was. Ondanks Max
Webers grote stap vooruit - macht te zien als aspect van een relatie tussen mensen,
als de kans dat iemand zijn wil kan doorzetten tegen de wil van iemand anders - blijft
de verleiding groot om over macht te denken als iets dat de een heeft en de ander
niet. Maar geheel machteloos is niemand. Hun liefde maakt ouders afhankelijk van
ook de kleinste kinderen, hun arbeidsprestatie biedt slaven zekere machtskansen
tegenover hun heren.

Liefde
Omdat ‘macht’, evenals bij voorbeeld communicatie, een aspect van alle menselijke
betrekkingen is, is een aparte machts- of communicatietheorie onmogelijk. Maar in
elke theorie over menselijk samenleven moet met machtsverhoudingen rekening
worden gehouden. Daar bestaat vaak weerstand tegen, bij voorbeeld in de economie
of in het nadenken over het huwelijk, die respectievelijk door de onzichtbare hand
of door liefde gereguleerd zouden worden. Het benadrukken van het belang van
‘macht’ kan daarom een belangrijke ontmythologiserende functie hebben. Macht
mag een verwarrend begrip zijn, het is onmisbaar.
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Gezien het voorgaande is er durf voor nodig om een boek toe te voegen aan de
algemene literatuur over macht. Nu, durf kan Galbraith niet worden ontzegd. Hij
heeft zich altijd zowel naar inhoud als naar vorm tot buitenstaander in zijn eigen
beroepsgroep van economen gemaakt. Hij schrijft voor een algemeen publiek en
houdt zich bezig met problemen die de grenzen van zijn eigen discipline te buiten
gaan of daarin nauwelijks aan de orde worden gesteld. In de gevestigde economische
theorie - de neoklassieke benadering - speelt macht nauwelijks een rol. Maar Galbraith
heeft vanaf het begin van zijn loopbaan juist het machtsbegrip centraal gesteld. Zijn
eerste boek - over het Amerikaans kapitalisme - droeg ‘the concept of countervailing
power’, het begrip van tegenmacht, als ondertitel. In zijn The New Industrial State
voert hij de ‘technostructuur’ in als een half-persoonlijk, half-onpersoonlijk begrip,
waarop de macht in de Amerikaanse samenleving zou berusten. Technostructuur zou
het agglomeraat zijn van wetenschapsbeoefenaars en universitair opgeleide managers
en ambtenaren, die in feite in plaats van het kapitaal de koers van ondernemingen
en bureaucratische organisaties bepalen.
■
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In The Anatomy of Power wil Galbraith veertig jaar ervaring in het denken over
macht samenvatten in de vorm van, zoals hij zelf zegt, een langs essay. Het gaat hem
vooral om de bronnen en instrumenten van macht, waarbij hij drie categorieën
onderscheidt. Galbraith maakt helaas de begripsverwarring niet minder, want ook
hij voert daartoe weer drie nieuwe begrippen in. Hij onderscheidt drie C's: condign,
compensatory and conditioned power, die als drieslag onvertaalbaar zijn. Het gaat
om ruwweg straf, beloning en overreding als drie vormen van beïnvloeding van
gedrag. Bij de eerste vorm wordt van dwang en sancties gebruikt gemaakt, bij de
tweede wordt een positieve tegenprestatie geboden, en bij de derde vorm gaat het
om beïnvloeding door onderwijs, propaganda, informatieverschaffing, adverteren,
enzovoort. Het probleem bij de laatste categorie is, dat Galbraith daar ook impliciete
beïnvloeding door bij voorbeeld culturele normen toe rekent. Waarom gehoorzaamden
vrouwen vroeger mannen? Omdat de culturele norm nu eenmaal was dat dat zo
hoorde en ‘natuurlijk’ was, hetgeen vrouwen aanvaardden, zegt Galbraith. Maar hier
verwart hij macht en oorzaak, of beter samenhang. Waarom iets gebeurt zoals het
gebeurt, is toch een andere vraag dan waarom A doet wat B zegt of wil?

Conservatieven
Als algemeen overzicht van het thema ‘macht’ is het boek van Galbraith
onbevredigend. Het is niet specifiek genoeg. Galbraith had beter een specifieke
vraagstelling kunnen kiezen. Bij voorbeeld: wat betekende het gelijker worden van
de machtsverhoudingen in de samenleving voor het economisch leven, en omgekeerd?
En: wat zijn de gevolgen van recente openlijke pogingen door ‘conservatieven’ om
die machtsverhoudingen weer ongelijker te maken op basis van de latent toegenomen
machtsongelijkheden, zoals die samenhangen met de economische crisis en
toegenomen werkloosheid? In feite is dat het verborgen onderwerp van het boek van
Galbraith. Het is een impliciete polemiek tegen de neoconservatieve kijk op economie
en samenleving, zoals die in het Reagan-bewind wordt belichaamd. En de titel
Anatomie van de macht wil zeggen dat hij heeft geprobeerd om zijn lezers te laten
zien hoe de verschillende aspecten van machtsongelijkheid met elkaar samenhangen.
Galbraith wil zijn lezers helpen zich beter te weer te stellen tegen pogingen om de
machtsverhoudingen in de samenleving weer ongelijker te maken. Maar hij zou daar
waarschijnlijk beter in geslaagd zijn als hij eerst explicieter de vraag had beantwoord
hoe de machtsverhoudingen in de meer ontwikkelde samenlevingen in de loop der
eeuwen minder ongelijk zijn geworden. Hij constateert wel een overgang van dwang
naar beloning als belangrijkste machtsinstrument, maar verklaart nauwelijks of niet
hoe dat is gebeurd. Een geslaagd boek is The Anatomy of Power daarom niet,
sympathiek en lezenswaardig is het wel.
■
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De onverwachte terugkeer van Raffles
Nieuwe, maar ook linkse thrillers
The Complete Short Stories of Raffles door E.W. Hornung Uitgever:
Souvenir Press, 475 p., f52,05
The Killing Doll door Ruth Rendell Uitgever: Hutchinson, 238 p., f43,15
One more Sunday door John D. MacDonald Uitgever: A. Knopf, 312 p.,
f57,25 Importeur: Van Ditmar
October Heat door Gordon Demarco Uitgever: Pluto Press, 185 p., f17,15
Importeur: Ruward, Den Haag
Murder in the Central Committee door Manuel Vazquez Montalban
Uitgever: Pluto Press, 204 p., f19,95 Importeur: Ruward, Den Haag
R. Ferdinandusse
Een paar jaar geleden heb ik de avonturen van Raffles nog eens gelezen. A.J. Raffles,
de gentleman-inbreker, the amateur cracksman. Het was een mooi boekje en de
eigenaar was er zeer trots op, want Raffles was al jaren niet meer herdrukt, en dus
was hij eigenaar van een vrijwel onvervangbaar boekje.
Maar zulke dingen blijven niet, want in de huidige jacht van uitgevers op almaar
meer boeken om in de overproduktie mee te kunnen doen, is ook Raffles weer tot
het volk gebracht. In dit geval op waardige wijze. Peter Haining verzamelde voor de
Britse uitgeverij Souvenir Press de drie verhalenbundels die Raffles tot een begrip
maakten. Dat idee werd toegejuicht door Graham Greene, zoals op het omslag te
lezen is. En wat verder ook nog wordt vermeld in het voorwoord van Haining, dat
de populariteit van Raffles als klasseheld behandelt naast het droeve leven van
schepper E.W. Hornung. Als extra attractie is aan het boek van 500 pagina's (met
alle verhalen uit The Amateur Cracksman, The Black Mask en A Thief in the Night)
nog toegevoegd het bekende essay van George Orwell: ‘Raffles and Miss Blandish’.
In dat stuk gaat Orwell na hoever de misdaadliteratuur, in 1939 vertegenwoordigd
door het klassieke, en volgens hem bijna fascistoïde, No orchids for Miss Blandish,
verwijderd is van de heerlijke tijden van Raffles.
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Ruth Rendell

Raffles was een tijdgenoot van Sherlock Holmes en werd toen al bekeken als een
verheerlijker van de misdaad. Hornung was getrouwd met een zuster van Conan
Doyle, en de schepper van Sherlock Holmes was aardig genoeg om de verhalen van
zijn zwager aan te prijzen om de verteltrant, maar niet zonder daarbij te wijzen op
de suggestieve en gevaarlijke tendenzen: ‘You must not make the criminal a hero’.
Zowel het voorwoord als Orwell gaan in op Raffles' betekenis als gentleman-Robin
Hood, op alle regels die hem binden aan zijn klasse, het geloof in de eigenschappen
van de heer van stand, al is hij dan geen graaf of baron. Minder aandacht wordt al
besteed aan de meeslepende populariteit van een rijke man, geholpen door een al te
trouwe bediende (vergelijk Dorothy Sayers), die bij nacht en ontij met hoge hoed en
een zwart masker voor op het inbrekerspad is; de jongensdroom voorbij
Winnetou-John Wayne-d'Artagnan. Het minst wordt gezegd over de verhalen zelf
die verdrinken in een teveel aan woorden en emoties en de prachtige scherpte van
Sherlock Holmes missen.
Raffles is een ideale crimineel waar we nu hondsblij mee zouden zijn, maar in zijn
tijd moest hij voor zonden boeten door een heroïsche dood in de Boerenoorlog, terwijl
zijn vriend Bunny, de verteller, de gevangenis ingaat. Het opnemen van het
Orwell-essay onderstreept dat allemaal nog eens: zou Janmaat een volksheld kunnen
worden als hij als misdadiger dacht en handelde? Hoe spijtig het ook is voor al de
verzamelaars die trouw hun originele Raffles (er zijn daarna nog vele niet-Hornung
verhalen over hem bedacht) hebben bewaard, deze verzamelbundel is de moeite
waard, al hou ik de vrees dat vele hedendaagse lezers het na een aantal verhalen wel
voor gezien houden. Maar het helpt de fantasie.
Het bijhouden van de buitenlandse thrillerproduktie is niet eenvoudig. Niet omdat
er niet veel verschijnt maar omdat er van de eerste hard cover-edities zo weinig wordt
geïmporteerd. Wie geluk heeft gehad heeft in zijn boekwinkel de nieuwe Ruth Rendell
kunnen aantreffen: The Killing Doll. Het is opnieuw een psychologische thriller met
een sterke inzet en vergelijkbaar, althans qua beginzin, met A Judgement in Stone
(Het stenen oordeel). Dat boek (1977) begint met een zin die de toon voor het verhaal
zet: ‘Eunice Parchman vermoordde de familie Coverdale omdat ze niet kon lezen
noch schrijven.’
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The Killing Doll begint op eenzelfde manier: ‘The winter before he was sixteen, Pup
sold his soul to the devil.’ Wat volgt is niet alleen het verhaal van Pup, die zich
aanvankelijk in tovenarij bekwaamt, maar vooral van zijn zuster die in Pups kracht
gaat geloven, en op den duur zelfs de poppen vervaardigt die dood en verderf moeten
zaaien. Langzamerhand is Ruth Rendell zonder meer een grootmeesteres op dit
terrein. Ook The Killing Doll heeft die aloude wurgende kracht. Maar het verhaal
van Pup en zijn zuster is niet genoeg geweest, helaas; aan het verhaal is toegevoegd
het langzaam gek worden van een buitenlandse moordenaar die in een verlaten
spoorwegtunneltje in de buurt zijn toevlucht heeft gezocht. Deze man zal, als in zijn
brein alle identiteitsproblemen zijn stukgelopen, verschrikkelijk toeslaan, en die
verwachting maakt het verhaal van Pup en zijn zuster minder spannend, terwijl Ruth
Rendell ongetwijfeld het omgekeerde heeft bedoeld. Haar kracht, de plotselinge
verrassing die de lezer volledig op een ander spoor zet, komt daardoor maar een paar
keer voor, minder dan in de beste Rendells. Maar vakwerk blijft het.

John D. MacDonald
Misdaadauteurs volgen de werkelijkheid. Nadat Ronald Reagan vooral in het
presidentiële zadel werd geholpen door de massale steun van de evangelische
kerkgenootschappen in Amerika lag het voor de hand dat een aantal schrijvers zich
op dat onderwerp zouden storten. Eind vorig jaar verscheen van Patricia Highsmith
People who
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knock on the door; in een wat treurige vertaling verschenen in Crime de la crime als
Een klop op de deur. Er wordt in gemoord, maar echte misdaadliteratuur is het toch
niet: overduidelijk was de boodschap dat je niet moet opendoen als aardige,
hardwerkende mensen zich in naam van God opwerpen tot richter over wat goed en
kwaad is.
Patricia Highsmith is op dat pad gevolgd door de bekende thrillerauteur John D.
MacDonald, de schepper van Travis McGee. MacDonald heeft de tijd genomen om
een fors boek te schrijven over het verschijnen van een jonge journaliste, die een
mooie reportage wilde maken over het religieuze imperium van de oude, inmiddels
seniele Matthew Meadows. Meadows Center, een stad rondom kerk en hoofdkwartier
van de Eternal Church of the Believer, is nu in handen van zijn zoon (John Tinker
Meadows), zijn zuster en nog enkele potentiële opvolgers, en John D. MacDonald
vertrouwt ze geen van alle. Hij beschrijft dat uitvoerig: de kracht van zo'n organisatie,
de manier waarop politici en burgers zich welwillend neerbuigen om in de volksgunst
te blijven, de gigantische toevloeiing van geld en hoe dat corrumpeert. Dat is helaas
ook de zwakheid van het boek - misschien niet voor de gemiddelde Travis
McGee-lezer, die dus dank zij Gods genade en ondoorgrondelijke wegen nog net op
tijd gereinigd kan worden, maar wel voor de Nederlandse lezer die dank zij Lou de
Palingboer, Scientologie en de Bhagwan al door alle wateren is gewassen en wit
geworden als sneeuw, want voor hem of haar heeft de Boze zijn tekenen al voor dit
boek kenbaar gemaakt in vele reportages in dag- en weekbladen. Het misdaadelement
(één van de kerkvorsten heeft de journaliste, zoals te verwachten viel, koud gemaakt)
is maar een ondergeschikt onderdeel van een boek dat verder veel woorden nodig
heeft. Maar John D. MacDonald zij veel vergeven, vooral als het verschijnsel Reagan
hem heeft geprangd. He still is a great storyteller!

Linkslinkslinks
Detectives en Thrillers vallen, en niet ten onrechte, onder de rechtse lectuur, want
orde en tucht dienen te zegevieren. George Orwell (zie het Raffles-boek) wees er al
op dat tijdens de mooie dagen van Sherlock Holmes, waarin het brein moest
zegevieren, de grijze cellen van Poirot, de briljante deductie van Lord Peter Wimsey,
het vaandel allang was overgenomen door schrijvers als Edgar Wallace, die als
hoofdpersoon helemaal geen denkende detective hadden maar een hoofdinspecteur
van Schotland Yard die wilde winnen en die ook in de speurdersroman machtspolitiek
bedreef: right or wrong my country. De justitie, maar ook de geheime dienst, als
Wrekers, die hoe dan ook het laatste woord dienden te hebben.
Toch blijven er altijd mensen die ook geloven dat links een behoorlijke
speurdersroman kan produceren, en zij worden op dit moment in de kaart gespeeld
door een uitgeverij die Pluto Crime publiceert. Zo heet althans de pas begonnen serie
van Pluto Press Ltd, Londen.
De uitgeverij is begonnen met het op de markt brengen van vier kloeke pockets,
maar heeft daaraan meteen een wedstrijd gekoppeld voor het schrijven van de beste
thriller ‘with a political edge’. (Voor 31 december te zenden aan 105A Torriano
Avenue, London NW5 2RX). Ik heb er van de vier nog maar twee kunnen lezen.
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Om te beginnen October Heat van Gordon Demarco, een man die volgens de omslag
al eerder Polish December schreef, een werk over Solidarity. Zijn hoofdpersoon is
Riley Kovachs, een bloedbroeder van Philip Marlowe en Sam Spade. October Heat
speelt in de dagen dat de socialist Upton Sinclair campagne voert om gouverneur
van Californië te worden. Riley Kovachs is de typische private eye, die in zijn
kantoortje zit te wachten en vervolgens via een bloedmooie vrouw terechtkomt in
politieke en moorddadige verwikkelingen. Charlie Chaplin en andere met name
genoemde, sociaal voelende, filmsterren staan aan zijn zijde, maar de tegenstanders
zijn smerig en corrupt en ook binnen de Sinclair-organisatie stinkt het aan alle kanten.
De sfeer is die van de ouderwetse Californische thriller, maar alle scènes zijn
overbekend. De humor druipt van de pagina's (My mouth was as dry as an insurance
policy). De vakbond is heilig en aan de armoede wordt af en toe stuitende lipservice
gepleegd.
Veel leuker is Murder in the Central Committee van Manuel Vazquez Montalban.
Het is vertaald uit het Spaans, wat je merkt aan zinnen als ‘Fonseca stood up behind
his powerful table’, en het gaat over een moord in de top van de Spaanse
communistische partij: tijdens een stroomstoring van drie minuten wordt de baas
tijdens een vergadering van het Centrale Comité met een mes vermoord. Dát het met
een mes gebeurt weet de lezer van de tekening op het omslag, voor de mededeling
zelf moet hij wachten tot bladzijde 52. De detective, Pepe Carvalho, zelf behorend
tot de oude gestaalde kaders van de partij heeft alle tijd. Veel wordt afgemeten aan
lekker eten en aan de manier waarop in diverse restaurants aan de Ramblas in
Barcelona de garnalen worden geserveerd. Ondertussen worden veel waarheden over
oude communisten, over de strijd tussen Stalinisten en Eurocommunisten, en over
het politieke bedrijf na Franco verkondigd. De puzzel wie de oude baas vermoordde
is eigenlijk maar bijzaak. Het is, als ik de achterflap lees, Pepe Carvalho's vierde
avontuur, en sommige daarvan hebben al grote prijzen gewonnen, zowel in Frankrijk
als Spanje. Het bevestigt mijn onterechte, als ik dat woord mag gebruiken, argwaan
tegen boeken uit dat zuiden: mooie scènes, kleurrijke personen, maar weinig aandacht
voor de plot. Murder in the Central Committee bevestigde ook mijn indruk dat er
een alleraangenaamst boek zit in de avonturen van Paul de Groot, Marcus Bakker
en Fré Meis contra de opgerichte verticalen.
Links is in de ogen van uitgeverij Pluto dat wat in linkse kring speelt, en voor
zover ik de serie las wil dat in Spanje beter dan in Californië. De andere twee boeken
(die nog op mijn nachtkastje liggen) zijn The China Option, van Nancy Milton en
Morbid Symptoms van Gillian Slovo. Het laatste boek belooft volgens de achterflap:
‘Feminism grapples with murder in this pacey thriller set in the alternative London
of Marx and muesli.’ En de auteur komt uit Zuid-Afrika. Toch leuk om Plutocraat
in het woordenboek op te zoeken.
■
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De wraak van de provincie
Het romandebuut van Jan Brokken
De provincie door Jan Brokken Uitgever: De Arbeiderspers 172 p. f27,50
Frans de Rover
Rituele moord in de Hoekse Waard. Bloed in de Zuidhollandse, christelijk-historische
kleigrond. Haagse Post ‘human interest’ journalist Jan Brokken laat zich in de
vermomming van reporter Frank de Roover door jeugdvriend Koos Spoormaker naar
de plaats des onheils roepen en niet alleen om de begrafenis van het slachtoffer mee
te maken. De terugkomst van Frank na zo veel jaren in zijn geboortedorp Portland
leidt tot een confrontatie met zijn verleden, met zijn jeugdvrienden, een confrontatie
vooral met de meedogenloze ‘god van Abraham, Izaäk en de Portlanders’.
Niet de vraag wie de moord gepleegd heeft is verantwoordelijk voor de spanning
van het verhaal; de roman opent met de zin: ‘Op de dag dat Peter van der Grinten,
gehuld in een zwarte cape, Lili Sartorius met tal van messteken om het leven bracht,
dooide het.’ Die winterdag heeft de climax plaats van een ingewikkeld patroon van
liefdesschijnbewegingen, jaloezie en wraak, gevoed door religieus fanatisme, tussen
Frank, Peter, Koos en de mooiste meid van Portland, die ook nog prachtig viool kon
spelen: Lili Sartorius. De spanning die het boek draagt, wordt veroorzaakt door de
vraag naar het waaróm van de gruwelijke daad; Brokken is er in geslaagd de
informatie daarover zodanig te doseren dat toch ieder hoofdstuk weer een nieuw
stukje aan de puzzel toevoegt met als pikante bijzonderheid dat Frank de Roover
zich door zijn grondige speurwerk van een geïnvolveerd getuige steeds meer tot
direct betrokkene, en volgens sommige Portlanders, zelfs tot regelrechte ‘schuldige’
van de moord ontwikkelt.
Wie een dergelijke problematiek op deze wijze vorm wil geven, loopt het gevaar
te stranden op een clichématig provincialisme in literaire zin, waarbij iedere
psychologische aanvaardbaarheid van de handeling verloren gaat. Brokken weet dat
gevaar door het kiezen van de juiste distantie behendig te vermijden en daarvoor is
hij zeker schatplichtig aan door hem bewonderde Zuid-Amerikaanse auteurs, met
name Marquez. De provincie laat een ‘grootsteedse indruk’ na omdat de vele
anecdotische, ‘couleur locale’ details die de sfeer van Portland moeten illustreren,
uiteindelijk niet meer dan illustratiemateriaal zijn voor de stelling dat niemand zich
ooit zonder kleerscheuren uit zijn verleden kan bevrijden. Het feit dat dat verleden
hier in Portland, in de neerdrukkende atmosfeer van Gods vinger en lage
wolkenluchten is gesitueerd, geeft die persoonlijke vrijheidsstrijd extra reliëf.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

Jan Brokken, foto Chris van Houts

Modderpoel
Portland. Het dorp bezat de vrolijkheid van een modderpoel. Wat Frank bij zijn
speurtocht naar de motieven van de dader aan jeugdherinneringen boven water haalt,
staat aanvankelijk wel degelijk in het teken van vrolijkheid. Frank en zijn
onafscheidelijke vriend Peter, met in hun kielzog de niet geheel geaccepteerde Koos,
beleven door hun welgestelde ouders onbezorgde schooljaren met spannende
jongensmomenten, van het traditionele ‘domineetje sarren’ met pas verworven
middelbare schoolkennis van filosofie tot de opwinding van de ontluikende erotiek
tegenover Lili - met de sterk beschreven scène waarin Lili zich in een weiland tussen
de beide angstig-opgewonden jongens Frank en Peter gedeeltelijk ontkleedt en laat
betasten. Maar zonder het zich te realiseren waren de vier zorgelozen geoormerkt,
of zoals de wachtcommandant van de rijkspolitie het na de moord tegenover Frank
omschrijft: ‘‘Jullie waren alle vier arrogant.’ Zijn stem kreeg iets boosaardigs.
‘Achter ons,’ zei hij, ‘achter ons liggen honderden jaren van uitbuiting en vernedering.
Daar kunnen jullie niets aan doen, maar jullie dragen nu eenmaal dezelfde
achternamen als jullie voorouders. Jullie worden met die vernedering vereenzelvigd
en dat hebben jullie nooit begrepen (...) Voor jou hebben de anderen geen naam,
geen gezicht, geen geschiedenis. Vind je het vreemd dat ze dat niet langer pikken?
Ook zij willen een naam, ook zij willen een gezicht, ook zij willen voortleven. Iedereen
verlangt naar ontsterfelijkheid, Frank, iedereen. Daarom hebben zij zich gewroken
en wie zich wreekt, wreekt zich bijna altijd op een meerdere, bijna nooit op een
mindere.’ De wraak van de Portlandse gemeenschap op hun arrogante meerderen
bestaat uit hun volstrekte stilzwijgen voor (en na) het proces tegen Peter, die zichzelf
na de moord direct aangaf, verder zijn mond hield en daarmee voor de officier van
justitie, de rechter en psychiaters de zaak ‘doodeenvoudig’ maakte: een overspelige
vrouw; jaloezie - geen verzachtende omstandigheden en dus een maximale straf.
Frank weet wel beter: wat hij ondanks de afwerende houding van de Portlanders aan
informatie verzamelt wijst in een andere, veel complexere richting. ‘Het had er alle
schijn van dat de god van Abraham, Izaäk en de Portlanders Peter van der Grinten
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een handje had willen helpen.’ Peter als gewillig instrument, als uitvoerder van de
op wraak gebaseerde gedachtenwereld van de Portlanders; weer is het de
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wachtcommandant die de situatie scherp doorziet: ‘Je zou denken dat de wereld
evolueert, maar het is niet zo. Leg mijn rapport naast het oude testament en je ziet
geen verschil. Oog om oog, tand om tand, zo luidt nog steeds de gruwelwet.’ Wie
het gedaan heeft, heeft het gedaan, maar aan de wieg van alle latere ellende stond
die drang naar vrijheid, die poging zich los te maken uit de wurgende omhelzing van
het milieu. Frank en Peter zijn de eersten die na hun middelbare school Portland de
rug toe keren, Lili in tranen achterlatend. Peter houdt het niet lang vol in ‘de’ wereld:
‘Waar ik ook kwam, ik werd als een schillenboer behandeld. Ik keerde naar Portland
terug, veroverde Lili, vond in haar nabijheid de herinnering aan vroeger en realiseerde
me daardoor des te sterker hoezeer alles veranderd was.’ Lili weigert achterom te
kijken; zij wil beweging en verandering waar Peter rust en stilstand zoekt. Zijn hang
naar de idyllische tijd van de vroegere vriendschap neemt ziekelijke vormen aan;
hun huwelijk wordt een fiasco waarvoor de kiem gelegd is op hun huwelijksdag. Lili
heeft het met opzet zo georganiseerd dat Frank, die op dat moment in Frankrijk
verblijft, bij het huwelijk aanwezig is. Als de sterke man die het gedurfd heeft uit te
breken, als degeen die het elders ‘gemaakt’ heeft, keert hij terug - door de Portlanders
met argwaan bekeken. Oude hartstocht tussen hem en Lili laait op; tijdens het
huwelijksmaal speelt Lili viool, hij begeleidt haar op de piano. Het spel maakt hen
zo opgewonden dat ze het gezelschap ontvluchten en naar het theehuis rennen.

Zinnelijkheid
In de scène die dan volgt - het moment van onbedachtzaamheid dat maakt dat men
eeuwig schreit - verliezen Brokken / De Roover iedere distantie uit het oog en barsten
uit in de meest lyrische passage van de roman: ‘Misschien moet ik mijn gedrag
veroordelen, misschien moet ik mijn gedrag als immoreel bestempelen, maar er
bestaat zo iets als de trilling van de muziek, die dwars door alle barrières heengaat
en lak heeft aan conventies. Het is een hoog en ijl geluid dat gepaard gaat met een
vrijwel onzichtbare vibratie; een tinteling die bij het oor begint en als brandewijn
door het lichaam glijdt, een trilling die de sensaties verhevigt, die van lust wellust
maakt en van hartstocht bezetenheid (...) Men kan die trilling verbieden, maar dan
moet men de
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beste muziek verbieden, men kan die trilling ontkennen, maar dan heeft men nooit
een instrument bespeeld, men kan die trilling zelfs onzin noemen, maar dan is men
Oostindisch doof. Die trilling vormt een mysterie, wordt door niemand ten volle
aanvaard, maar zij bestaat, zoals anderen beweren dat God bestaat, zonder dat ze
daarvoor tot bescheidenheid dwingende bewijzen kunnen aandragen.’
Aldus de uitbarsting van zinnelijkheid die tien jaar later als tot ‘de verlossing van
Lili’, de rituele moord op een zondige vrouw, zal leiden, want Koos Spoormaker,
door zijn afkomst tot hun vriend veroordeeld maar door mindere begaafdheid de
eeuwig buitengeslotene, is hen gevolgd en is getuige van hun hartstochtelijke vrijpartij.
Slechts één gevoel neemt bezit van hem: wraak nemen. En zijn moment zal komen,
eerst door chantage van Lili na haar scheiding van Peter, later als instrument van de
moraal van de Portlanders, daartoe aangezet door... Peter. Maar tijdens de rechtzitting
komt van dit alles niets naar boven; de Portlanders trekken een gesloten front van
stilzwijgen - zíj hebben genoegdoening gekregen. Nog eenmaal citeer ik de
wachtcommandant die Frank in zijn drang ‘de waarheid’ aan het licht te brengen tot
voorzichtigheid maant: ‘Dan zal er haat en verderf in Portland heersen. Men zal
elkaar niet alleen nawijzen, men zal elkaar naar de keel grijpen en het dorp zal
veranderen in een hel. Beter is dat jij de schuld op de schouders neemt. Jij bent sterk,
Frank, jij kunt de last dragen. Jij woont hier niet en later, later kun je er altijd nog
over schrijven.’
De prijs van de vrijheid; het lijkt of met deze roman op overtuigende wijze een
schuld wordt ingelost.
■

EDWARD ARDIZZONE
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Afstandsbediening
Van Dis contra Tabakov
Nico Scheepmaker
Het is alweer veertien jaar geleden, maar als ik een voorbeeld wil geven van een
pijnlijke situatie in het algemeen en meer in het bijzonder van iemand die in een
dictatoriaal geregeerd land woont en werkt en daarvan ondanks alles het beste tracht
te maken zonder nochtans in een concentratiekamp te geraken of zijn werk te
verliezen, dan vertel ik van de adjunct-directeur van de Loemoemba Universiteit in
Moskou, waar de (meeste?) buitenlandse studenten worden geparkeerd die met een
beurs of op uitwisselingsbasis enkele jaren in de Sovjetunie mogen studeren. Ik heb
toen in 1970 nog enkele van die Afrikaanse studenten op straat ontmoet die, verre
van dankbaar, de indruk maakten blij te zijn eindelijk weer eens iemand van hun
‘own people’ te ontmoeten, een gewone westerling net als zij zelf.
Ik bracht in het gezelschap van Ed van der Elsken (fotograaf) en Anne M. van den
Heuvel (eindredactrice Eva), een soort werkbezoek aan de Loemoemba Universiteit
waar we werden rondgeleid door de adjunct-directeur, een aardige, intelligente, van
randloze bril voorziene intellectueel. Op een gegeven ogenblik passeerden we de
leeszaal, waar ik menige Afrikaanse, Aziatische en Zuidamerikaanse student de krant
zag lezen, en in een onbewaakt ogenblik, bij wijze van slip of the tongue, geheel en
al per ongeluk, in m'n zenuwen en door grote onoplettendheid, stelde ik toen de vraag
of er ook kranten als Le Monde, The Times, Herald Tribune en dergelijke in de
leeszaal voorradig waren?
Ik krijg nu nog het schaamrood op de kaken als ik aan deze faux pas terugdenk. Op
zich zelf is vragen naar de bekende weg natuurlijk al een doodzonde voor elke
journalist, maar vragen naar de bekende weg in een dictatoriaal geregeerd land is
daarenboven ook nog een teken van slechte smaak. En wat gebeurde? Deze aardige,
intelligente, qua kennis ver boven mij uitstekende geleerde riep natuurlijk onmiddellijk
dat al deze en soortgelijke kranten uiteraard ter lezing voorradig waren, en als hij
het daar nu nog maar bij gelaten had was er nog niks aan de hand geweest, maar in
een act van overdoing wou hij het ons nog aantonen óók. Langs de wand stonden
kasten met laadjes, en hij trok een lade open om ons te bewijzen dat daar The Times
in zat. Zat er natuurlijk niet in. Volgende lade, weer niets, nog een lade, weer niets,
tot hij tenslotte op zijn knieën in de gang ook de onderste laden zat open te trekken,
op zoek naar iets waarvan hij zelf wist dat het er niet was, en waarvan wij wisten dat
het er niet was, en waarvan hij wist dat wij ook wel wisten dat hij dat ook wel wist...
‘Laat maar, laat maar, we geloven het zó wel!’ riep ik, in een uiterste poging nog
zoveel mogelijk van de goede smaak te redden wat er te redden was, maar toen was
het al te laat. Hij had zowat alle laadjes opengetrokken en niets gevonden van wat
hij wist dat er niet was...
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Oleg Tabakov, foto Kippa

Eenzelfde fout tegen de goede smaak maakte Adriaan van Dis toen hij in zijn
laatste programma voor de vakantie als eerste van vier buitenlandse gasten de
Russische acteur Oleg Tabakov ontving. Tot zijn verontschuldiging mag aangevoerd
worden dat Adriaan van Dis bij de komst van Tabakov overrompeld werd door het
feit dat diens kennis van de Engelse taal, in tegenstelling tot wat hem verzekerd was,
weliswaar verrassend goed was voor een Rus die geen Engels had gestudeerd, maar
anderzijds ook niet verder reikte dan een amicaal gesprek over het weer, voetbal en
hoe het met de kinderen gaat. De hoge vlucht, die Adriaans gesprekken doorgaans
nemen, vergt een grotere woordenschat dan Oleg Tabakov kon opbrengen, maar
gelukkig zat Laura Starink in de IJsbreker, die op het laatste nippertje en à l'improviste
als tolkin kon worden ingeschoven.
De fout die Adriaan van Dis maakte was, dat hij al vrij snel de ideologische
aspecten van het kunstenaarschap in de Sovjetunie erbij haalde. ‘Als je zo'n man
helemaal uit Moskou naar Amsterdam haalt, kun je toch niet alleen over koetjes en
kalfjes gaan praten,’ zegt Adriaan van Dis achteraf, en daar heeft hij ook weer gelijk
in. Maar Oleg Tabakov gaf er blijk van, dat hij op de omzichtige manier die in zo'n
dictatuur past best bereid was te kennen te geven dat hij ook niet de hele dag loopt
te juichen over de situatie in zijn land. De roep om meer ideologie in de films, deed
hij af met de opmerking dat in zulke propagandafilms niet altijd de talentvolste acteurs
optreden, en op de vraag naar de bekende weg of hij als lid van de partij en bekend
kunstenaar niet allerlei voordelen genoot, zei hij dat hij dat niet wist; als ik een slecht
acteur ben blijf ik toch een slecht acteur, en voor de rest ben ik heel lichtzinnig.
Na afloop, las ik bij Harry Hosman in de Volkskrant, toonde Oleg Tabakov zich
nogal verstoord over de politieke aard van de meeste vragen, en daar kan ik wel
inkomen. Het is immers een ongelijke strijd van iemand die alles kan vragen wat hij
wil tegen iemand die lang niet alles kan antwoorden wat hij wil omdat ‘Freund
mithört’. Het is hetzelfde als wanneer je aan een Nederlander voor de televisie vraagt
of hij wel eens naar de hoeren gaat, zei Laura Starink beeldend: of hij nu wel of niet
gaat, hij zal het in de meeste gevallen toch niet zeggen, dus je kunt het net zo goed
niet vragen, tenzij het je bedoeling is de man in grote verlegenheid te brengen. En
dat was Adriaan van Dis' bedoeling niet, zoals blijkt uit het feit dat hij de vraag, en
vooral het antwoord, in de montage heeft verwijderd die hij aan Ivo Pogorelić, de
Joegoslavische pianist, over de ideologische aspecten van diens opleiding in Moskou
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stelde. ‘Wordt deze discussie op die manier niet té interessant?’ vroeg Pogorelić
ironisch. ‘Maar zo'n gesprek kan toch niet interessant genoeg zijn?’ antwoordde
Adriaan van Dis. ‘Maar niet iedereen is even competent om over zulke zaken te
praten,’ zei Pogorelić. ‘Bedoel je mij daarmee?’ vroeg Adriaan van Dis. ‘Nee, een
van de vorige gasten,’ zei Pogorelić. Uit hoffelijkheid jegens Oleg Tabakov hebben
Adriaan van Dis c.s. dat er toen maar uitgehaald...
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Yrrah
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Kennis & vernuft
Altruïsme en opportunisme bij de hyena's
Rob Sijmons
De mens heeft een unieke, zelfs uitverkoren positie in de natuur: dat is een centrale
stelling van het creationisme. Deze denkwijze baseert zich op het absolute gelijk van
de bijbel; het scheppingsverhaal moet letterlijk genomen worden, de evolutietheorie
is onzin. In ons land is de Evangelische Omroep het bolwerk van creationisme. De
invloed daarvan, bij voorbeeld op wetenschap en onderwijs, is veelal te verwaarlozen.
In de Verenigde Staten ligt dat anders. De godvruchtige volkswil daar is sterk, zo
sterk dat president Reagan bij zijn vorige verkiezingscampagne beloofde: het
biologieonderwijs moet evenveel tijd aan Genesis als aan Darwin gaan besteden. De
situatie is zo ernstig dat onlangs de NAS, de Amerikaanse Academie van
Wetenschappen, een populair rapport publiceerde dat in feite het creationisme naar
het rijk van de Science fiction verwijst.
De EO voert onverveerd de ‘Adam of aap’-discussie van een eeuw geleden; de
serieuze wetenschap kijkt niet meer óf we een evolutionaire verwantschap met de
aap hebben, maar hoe die in elkaar steekt. Volgens de gangbare opvattingen zijn de
Afrikaanse chimpansee en gorilla onze evolutionaire naasten. Een artikel in het
wetenschapsblad Nature (5 april 1984) kiest echter voor de Aziatische orang-oetan.
De schrijver, antropoloog Jeffrey Schwartz, doet die keuze vooral op grond van op
elkaar lijkende details van de vormen in schedels en tanden. Er zijn volgens hem
veel meer overeenkomsten met de orang dan met chimp of gorilla.
Het grote probleem voor dit type onderzoek is het nog steeds ontbreken van de
tijdmachine: wetenschappers kunnen niet terugreizen in de tijd om zelf de evolutie
waar te nemen. Je krijgt dus per definitie een afgeleide bewijsvoering, die soms de
ene, soms de andere kant uitwijst. Zo moet Schwartz toegeven dat er ook argumenten
zijn om de chimpansee dichter bij de mens te plaatsen. Als je een biochemische
analyse maakt van hemoglobines, de stoffen in het bloed die zorgen voor het
zuurstoftransport, dan is de gelijkenis tussen mens en chimp verbluffend, en staan
mens en orang-oetan verder van elkaar. De structuur van die hemoglobines is erfelijk
bepaald, en daarmee zeggen overeenkomsten en verschillen iets over
gemeenschappelijke voorvaders (en voormoeders) in de evolutie.
Er is wel een argumentatie om dit feit weg te redeneren: toevallig heeft de evolutie
de voorvaderlijke hemoglobine van mens en chimp niet veranderd, maar overigens
staan deze twee soorten toch verder van elkaar. Dat is evenwel een redenering die
elk beroep op overeenkomsten discutabel maakt.
Dit soort controverses lijkt voornamelijk van academisch belang: zelfs
EO-aanhangers zal het een zorg zijn of de mens volgens evolutiebiologen het dichtst
bij de chimp of orang-oetan staat. Toch is er een tak van wetenschap die aan dit soort
conclusies maatschappelijke gevolgen verbindt: de sociobiologie. Zij tracht diergedrag
vooral te verklaren uit biologische variabelen; resultaten van sociobiologisch
onderzoek zijn dan sterker op de mens te betrekken als het om dieren (apen) gaat die
dichter bij de mens staan.
Op die manier wordt het - mede - gerechtvaardigd om chimpansees menselijke
motieven en houdingen mee te geven. Dr. Frans de Waal aarzelde bij voorbeeld niet
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om een macchiavellistische analyse te presenteren in zijn boek Chimpansee-politiek.
De chimp Puist uit zijn Arnhemse kolonie kent hij gedragstrekken toe als ‘achterbaks’
en ‘leugenachtig’, om maar een voorbeeld te noemen.
Ander onderzoek uit deze school zoekt naar altruïstisch gedrag van beesten.
Toevallig in dezelfde Nature-aflevering rapporteren twee onderzoekers over ‘Vlooien,
bondgenootschappen en wederzijds altruïsme bij Vervet-apen’. Vlooien doen apen
als teken van affiniteit. Doen ze dat bij dieren waarvan ze geen familie zijn, dan is
dat ook een stap tot het opbouwen van een verbond. Is er dan een dreiging van
buitenaf, dan mag verwacht worden dat de via het vlooien verkregen bondgenoot te
hulp komt. Het is dus strategisch lonend om op die manier altruïstisch te zijn.
Zeven jaar veldstudie bij bruine hyena's gaf ook al gegevens over onderlinge
hulppatronen. De vrouwtjesdieren leven in een soort commune; een mannetje
domineert hen, maar blijft meestal niet langer dan twee jaar bij dezelfde groep. Hulp
bestaat vooral uit de opvang van jongen: voeselvoorziening, zogen van wezen.
Vrouwtjes helpen zelfs ver verwante leden van de commune: later helpen die weer
hun helpsters. Maar (jonge) mannetjes doen dat slechts tegenover hun allernaasten.
Deze waarnemingen worden, geheel in lijn met de sociobiologische uitgangspunten,
geïnterpreteerd naar het profijt dat het individu en de groep van een handeling kunnen
hebben. Volgens de theorie levert zeker het helpen van de allernaasten een vergroting
van overlevingskansen - wat ook evolutionair een voordeel is. Maar ‘omdat de meeste
vrouwtjes in de commune blijven en op den duur ook nageslacht zullen krijgen,
verwerven zij extra voordeel door het groter worden van de commune, en boeken
dus (extra) profijt door zowel naaste als verre verwanten te helpen. In een grotere
commune zijn meer verdedigers en helpsters, en met name de vroeger geholpenen
doen wat terug door hun helpsters te helpen. Dat mannetjes niet zo behulpzaam zijn
is zo ook redelijk: ‘de meesten trekken weg, zodat zij niet zouden profiteren van een
grotere commune; zij hebben daarom minder dan vrouwtjes te winnen door het helpen
van verder verwijderde familie’.
Als je er maar beter van wordt: de mens is een dier, het dier is ook maar een mens.
Dit soort intrigerende observaties wordt bij voorbaat zo geordend dat er voor
mensen begrijpelijke doelstellingen uitkomen. Alle handelingen hebben zo'n doel,
en voor de sociobiologie is het hoogste doel een vergroting van overlevingskansen,
verbetering van de soort, voortgang van de evolutie. Ook die eenzijdigheid heeft zijn
enge kantjes: voor je het weet handel je als vrouwvriendelijk mens bij voorbeeld
contra-evolutionair, kijk maar naar de chimps of hyena's. Dat kan nooit goed zijn,
de evolutie zal je straffen.
De zienswijze die overal een doel achter ziet heet teleologie (van het Griekse
teleos, zijn vervulling bereikt hebbend.) Het hogere doel van de EO wordt bestudeerd
door de theologie. Het verschil is soms kleiner dan je denkt.
■
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Gerrit Komrij
Tekening Joost Veerkamp 81

Teringstein

Enkele tellen later stond Pamela voor haar woning. De voordeur was nog
onbeschadigd - dat was alvast een hoopvol teken. Er staken geen keukenmessen of
scharen doorheen.
De kinderen sabbelden op lakens, luiers en slabben. Het vertrek bood een
onverwacht vredige aanblik. Alleen de bekleding van de tweezitsbank was over de
hele lengte opengescheurd. Een goeie reden om hem dan eindelijk eens te vervangen,
dacht Pamela. Dan neem ik er meteen een met rooie, gele en paarse bloemen. Na
haar bezoek aan Mirjam was ze definitief genezen van haar verlangen naar een
heldere, hygiënische ruimte.
Met zuigfles en nap ging ze onder haar kudde rond en deelde in melk gesopte
brokken brood uit, als een dankbare dresseerder die zijn paarden met suikerklontjes
beloont. Vervolgens legde ze een bontgekleurde handdoek op de bank en ging erop
zitten. Het werd tijd voor een korte meditatie.
Haar pogingen om leden te werven voor het vrouwencomité ‘Red de
Konsumentenman’ hadden nog niet veel opgeleverd. Waarom zou ze de waarheid
niet recht in de ogen zien? Ze hadden niets opgeleverd. Ze wist wel zeker dat ze op
Mirjam zou kunnen rekenen, maar dan moest ze toch eerst in de gelegenheid worden
gesteld het bewuste onderwerp met haar aan te snijden. Daar was het met al die
grijparmen, vliegende gordijnen en overspannen deuren niet van gekomen. En nu,
zo kwam het haar voor, had haar bovenbuurvrouw voorlopig genoeg met haar
Ar-Dzjie te bepraten. Die was nog wel enige tijd onder de pannen. Je vloog tenslotte
niet elke dag voor je eigen voordeur tegen een paraplu op waarachter zich je wettige
echtgenoot, die je in Amerika waande, schuilhield met een vreemde vrouw. Zoiets
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vereiste toch wel enige uitleg, niet in de laatste plaats omdat het er aan de hemel niet
naar uitzag dat er ook maar een druppel zou vallen. Dat zou een lang verhaal kunnen
worden. Nee, met Mirjam moest ze maar wachten tot morgen.
Het werd tijd haar geluk elders te beproeven. Nu haar kinderen zo rustig waren
kon ze er wel weer even tussenuit. Ze sprong overeind en wreef zich in de handen.
Nog was Teringstein niet verloren. Ze zou haar route naar de top voortzetten, op
zoek naar solidariteit. Ze zou Kootje laten zien dat ook moeders met grote gezinnen
hun steentje konden bijdragen. Daar kon Kootje dan nog moed uit putten, voor als
ze straks zelf een kind ter wereld had gebracht. Ze zou haar laten zien dat je er niet
alles voor hoefde op te geven. Dat het niet per se het einde zou betekenen van haar
zangcarrière. Dat ze er niet noodgedwongen een vadsige, huiselijke matrone van
hoefde te worden. Er kwam een vastberaden trek om Pamela's mond. Do-re-mi-fa-sol,
zong ze. De kinderen keken haar stralend aan. Met soepele tred verliet ze voor de
tweede maal die dag haar woning, ze met een gerust gemoed achterlatend.
Ze passeerde de etage van Mirjam en Robert-Jan en betrapte zich erop dat ze er
op handen en voeten langskroop. Het was of ze hun ongetwijfeld diepgaande discussie
niet door haar aanwezigheid op de monitor wilde verstoren.
Met een sprong had ze de zesde verdieping bereikt. Dáár hoefde ze niet aan te
bellen. Daar woonden immers Ralph en Siegfried. De kans dat ze in dat huis een
vrouw zou aantreffen was verwaarloosbaar. Ze stevende meteen door naar zevenhoog.
Er werd opengedaan door een vrouw met een stropdas voor. Pamela schrok. Het
was dezelfde vrouw - ze had haar vilthoed nog op - die ze daarnet in gezelschap van
Ar-Dzjie had aangetroffen.
(wordt vervolgd)
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Hugh Jans
Een kabouter in de keuken 2
In dit artikel volgt nog wat informatie over keukenmachines en
keukenhulpen. Bedenk daarbij wel, lieve lezeressenenlezers, dat ik
alleen een paar apparaten behandel die ik thuis geprobeerd heb en
gebruik en ik geef daarbij mijn persoonlijk commentaar, al heb ik de
oortjes ook wel te luisteren gelegd bij collega's en de consumentengids.
Ik zal de soorten keukenmachines en keukenhulpen weer aanduiden
met elk zijn eigen letter.
a1. elektrische handmixer: bestaat uit een rechthoekig motorblok met
handvat en twee openingen voor stalen gardes, stalen kneedhaken,
stalen pureerstaaf en plastic wrijfstaaf.
a2. staafmixer: bestaat uit een cilindervormig motorhuis tevens
handvat, staaf met stalen messen en plastic gardekop.
b. keukenmachine: bestaat uit een motorhuis op voetstuk, aandrijfarm
met openingen voor stalen garde en stalen deeghaak, grote en kleine
mengkom; mengbeker met stalen messenvoet; groentesnijder met vijf
verschillende stalen messen. Hierbij kunnen apart aangeschaft worden:
een vleesmolen, citruspers in combinatie met de groentesnijder en een
koffiemolen, alle als opzetstukken. De motor heeft een knop met drie
snelheidsstanden en een momentschakelaar.
c. foodprocessor of keukenhulp: bestaat uit een motorblok met
transparante kunststof mengkom met handvat en deksel met
vulschacht; in de kom past een staaf met stalen sikkelmessen, staaf
met plastic messen en een plastic houder voor snij- en raspplaten. Alle
handelingen gebeuren in deze kom. Andere attributen, snij- en
raspplaten zijn apart verkrijgbaar.
d. snelhakker: bestaat uit een ronde motorzuil, waarop een plastic
kom met stalen sikkelmessen en transparant deksel passen. Er kunnen
apart bijgekocht worden: een mengbeker met stalen messenvoet,
deksel en beschermkap; een groentesnijder met stalen snij- en
raspschijven. De motor heeft een knop met twee snelheidsstanden en
een momentschakelaar.
Blenders (motorhuis met hoge opzet mengbeker met messen)
ontstonden jaren geleden, na elkaar eerst in de Verenigde Staten, vlak
daarna in Europa. Waring, Oster en KitchenAid in de Verenigde
Staten; Robot Coupe, Braun, Bosch, Kenwood in Europa. Een tijd
daarna volgden de mixers of keukenmachines op voetstuk met
drijfarm. Onder andere KitchenAid en Sunbeam in de Verenigde
Staten en Kenwood, Robot Coupe, Braun, Bosch, Philips en Moulinex
in Europa. Voor de handmixers waren dat onder andere Farberware
in de Verenigde Staten en Braun, Bosch, Philips, Moulinex en Krups
in Europa. Een tijd daarna kwamen de foodprocessors. Deze
keukenhulp werd het eerst ontworpen door Robot Coupe in Frankrijk,
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welk ontwerp naar Amerika verkocht werd als Cuisinart, een
huiselijker model dan de Robot Coupe, die in grote en professionele
modellen (met werkinhouden van 2½-48 liter) veelal in de
restaurantkeukens te vinden is. Bij Robot Coupe gaat het huiselijke
apparaat dan Magimix heten. Andere Amerikaanse en Europese
fabrieken konden niet achterblijven, Sunbeam, KitchenAid, Braun,
Moulinex en andere brengen ook foodprocessors in diverse formaten
in de handel. De Amerikaanse machines zijn veel duurder dan
kwaliteitsgelijke Europese apparaten.
Hier volgen wat persoonlijke ondervindingen.
Er zijn huishoudelijke winkels die kortingen en goede service geven
voor deze apparaten. Zo'n firma is Handelsonderneming C.C. Bakker,
Utrechtsestraat 80-82 in Amsterdam. Ik koop er al jaren en noem u
dit omdat het bij goed huishouden hoort om zo'n zaak in uw
woonplaats te vinden, het kan u veel geld besparen. Ik geef de
adviesprijs voor een aantal artikelen en bij de apparaten die in
genoemde winkel te koop zijn ook de gekorte prijs.
a1: Krups en Philips, f 72,24-128,24; f 64,50-114,50.
a2: Braun Vario, f 120, -; f99, -.
b: Braun basismachine KM 321, f419, -; f349, -. Braun KM 32 (met
mengbeker en groentesnijder, f 579, -; f 469, -.
c: Magimix 1800 (2 pers. gezin), f425, -. Magimix 2800 (4 pers. gezin),
f525, -. Braun MC1 (2 pers. gezin), f 136, -; f 114, -. Braun UK 20 (4
pers. gezin), f 295, -; f249, -.
d: Braun Multiquick ZK1, f 125, -; f 99, -. Braun Multiquick ZK5
(met mengbeker en groentesnijder) f230, -; f192, -.
De formaatverschillen van de foodprocessors houden in dat de
mengkommen groter zijn en de machines krachtiger. In foodprocessors
en met snelhakkers gaan de diverse bewerkingen werkelijk razend
snel. Ook makkelijk voor rauwkost en babyvoeding.
Magimix en Braun leveren er kookboeken bij. De importeurs van
Magimix, Micave bv in Utrecht hebben ervoor gezorgd dat de
Nederlandse prijzen van de apparaten lager liggen dan in de
omringende landen.

Hutspot met klapstuk
4 ons klapstuk
zout & peper
1 kg winterpeen, geschrapt
1 pond uien, geschild
1 kg aardappels, geschild
instant bouillonpoeder

Zet het klapstuk op met een bodempje water, zout en peper. Stoof het in 2 uur zachtjes
gaar.
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Snij de winterpeen in dunne plakjes (b, met groentesnijder mes 4, stand III). Snij
de ui in dunne plakken of ringen (b, groentesnijder mes 4, stand II).
Doe de aardappels bij het klapstuk in de pan, leg wortel en ui erbovenop en kook
alles in 25 minuten gaar. Haal het vlees uit de pan en doe de inhoud van de pan in
de grote mengkom van b (drijfarm met deeghaak, stand II), voeg desgewenst wat
bouillonpoeder toe en meng de hutspot. Voeg wat warme melk of bouillon toe als
het te droog wordt. Doe de stamppot in een vuurvaste schaal, snij het vlees in plakken
en leg ze erbovenop. Dek het af en warm het even goed door. Dien het op uit de
schaal.

Vleesballetjes met prei
4 ons rundvlees
4 ons prei
½ ons wittebrood zonder korst
1 ei
zout & peper
maïsolie
sap van ½ citroen
30 g boter

Hak het vlees in c (met het stalen sikkelmes) in 10 seconden of korter. Haal het uit
de kom. Doe prei en wittebrood in de kom en hak ze te zamen met hetzelfde mes.
Voeg dan ei, zout, peper, het gehakte vlees toe en meng het geheel op stand II.
Vorm er gehaktballetjes van en bak ze goudbruin in een koekepan met hete maïsolie.
Bedek de bodem van een sauspan met wat water. Voeg het citroensap toe en de boter.
Doe de gehaktballetjes erbij en laat ze in de gesloten pan 20 minuten zachtjes
sudderen.
Geef ze bij gekookte lintmacaroni of rijst, met een of andere groente.

Tartaar met noten
4 ons mager rundvlees
2 uien, gevierendeeld
60 g gepelde hazelnoten
sap van 1 citroen
zout & peper
4 eidooiers
kappertjes en veldsla

Snij het vlees in stukjes en doe ze met de uien, hazelnoten, citroensap, zout en peper
in de kom van d. Draai alles in 1, 2 of 3 tellen met de momentschakelaar tot tartaar.
Vorm er afgeplatte ballen van. Maak een kuiltje in elke bal en laat er voorzichtig een
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hele eidooier in glijden, zonder die te breken. Versier de tartaren rondom met
kappertjes en veldsla.
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[Nummer 6 - 23 juni 1984]
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Wereldtijdschrift
Raster

Een 106 pagina's tellend nummer van HOLLANDS MAANDBLAD viert zijn
vijfentwintigste verjaardag, die door oprichter en redacteur K.L. Poll ingeluid wordt
met ‘De beginselen 1959-1984’. Die beginselen zijn in 1959 ooit verwoord in een
stuk dat beweerde het midden te willen houden tussen alles wat er op Gods aarde
bestond - en dat is nu, blijkens de vierregelige toevoeging van K.L. Poll, nog steeds
zo. Toch een mooi nummer van HOLLANDS MAANDBLAD dat een doorsnee
geeft te zien van wat er in die vijfentwintig jaar allemaal in verschenen is: essays
van J. Brugman over het universitair bestel, van J.J.A. Mooij over elites en hoe we
daar verkeerd mee omgesprongen zijn, van J.P. Guépin over goede bedoelingen en
averechtse gevolgen, omdat mensen hun bedoelingen niet kennen. W.F. Hermans
schrijft over een reis naar Syrië dat van mij nét een pagina eerder had mogen
ophouden. Gedichten van Leo Vroman, Willem Jan Otten, Eva Gerlach, Jos Kunst
en Kees Ouwens, D. Hillenius, Karel van Het Reve en J.J. Peereboom, ze ontbreken
er niet. Merkwaardig stuk van Bastiaan Bommeljé die voor deze verjaardag van
HOLLANDS MAANDBLAD het mombakkes heeft aangetrokken van een 99-jarige
die niet geïnteresseerd is in welke vorm van moderne kunst dan ook. Lijkt me een
uitermate geschikt iemand voor een kabinet of zoiets. ‘Een bescheiden voorstel’ van
H. Brandt Corstius is minder lollig bedoeld: daarin wordt voorgesteld dat ieder die
de vijfendertigjarige leeftijd bereikt, vrijwillig zelfmoord pleegt. Dat doen we in bep.
opz. toch allemaal vanzelf al? RASTER 29 begint met een boeiende uiteenzetting
van Dick Raaijmakers over een filmproject uit 1930 van iemand die zich van de
naam Cassius bedient: de val van de Italiaanse dictator en fascistenleider Benito
Mussolini, een film die nooit werd voltooid. Raaijmakers vertelt hoe letterlijk de val
van Mussolini, in graden berekend, verfilmd is en hoe die film werkt met, en
gebaseerd is op de eerste echte ‘talkie’ van Laurel en Hardy, de film Nightowls uit
1930. Ook Raaijmakers' The Soundman is weer op deze films van Laurel en Hardy
en Cassius gebaseerd. Mooi in RASTER verder de door Cyrille Offermans vertaalde
‘Denkbeelden’ van Walter Benjamin: De schrijver ‘zegt nooit meer dan hij gedacht
heeft. Zodoende komt zijn schrijven niet hemzelf, maar alleen de dingen die hij te
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zeggen heeft ten goede.’ In RASTER gedichten van Rein Bloem, J.F. Vogelaar en
Gerrit Kouwenaar. Maar het intrigerendst is het verhaal ‘Niccolai Maal Gogol’ van
Felix Philipp Ingold, dat half handelt over Gogol.
BZZLETIN neemt behalve beschouwend werk ook wel eens fictie op. Dit keer
van Maarten 't Hart. Het verhaal heet ‘Huwelijk rijmt op gruwelijk’ en als Maarten
't Hart zo wil dichten, moet dat mogen, vind ik. Dirk Kroon schrijft in BZZLETIN
een analyse van de poëzie van Vasalis, dat, zoals vaker in BZZLETIN het geval is,
zich eerder verliest in schoonschrijverij van een plan waar ik nauwelijks naar wil
reiken, dan in verhelderende verklaring: ‘Louter pijn dus: een beeld van de pijn die
in het dagelijks leven vleugellam maakt.’ Of: ‘Bij dit samenkomen gaan het
mannelijke en het kinderlijke in elkaar over.’ Hetzelfde geldt in BZZLETIN voor
het artikel van Botto v.d. Berg over Canetti dat al begint met: ‘Bij de naam van
Canetti vraagt men zich af of het Italiaans is of Spaans.’ Ik vraag me bij de naam
van Canetti dat niet af, maar wel of ik het eens ben met wat ik van hem gelezen heb
of niet. Eenzelfde BZZLETIN-zin staat op het eind van dit artikel van Botto v.d.
Berg: ‘Drang naar religie en een tegenwerking. Streven naar de totale eenheid van
de religieuze ervaring en daartegen een verzet dat de emancipatie inhoudt van het
menselijke. Dat is het dialectisch spanningsveld waarin het schrijven van Canetti
zich voltrekt.’ Is dat nou allemaal wel zo BZZLETIN? Ook het tweede nummer van
LUST EN GRATIE, lesbisch cultureel tijdschrift, heeft een beetje last van het woord
‘ziel’ en van innerlijke belevingen, maar de invalshoeken in LUST EN GRATIE zijn
origineler.
Noor van Crevel bij voorbeeld heeft het, als ze over de ziel spreekt, over tuinieren
en wat vrouwen in de literatuur daar over te zeggen hebben gehad. Niet alleen Vita
Sackville West had een tuin. In LUST EN GRATIE verder een verhaal van Ineke
van Mourik ‘De borsten van mevrouw Lozinski’, dat aardig is, hoewel de titel ervan
het mooist is; een vertaald verhaal van Nathalie Sarraute; tekeningen die een ietwat
voorzichtig zijn, abstract of niet; en een inleidend stuk van Elly de Waard over Emily
Dickinson, dat polemisch bedoeld moet zijn, want waarom zou de Waard anders,
ondanks haar gelijk, zo galmen? DE GIDS moet het in de aflevering van mei bijna
geheel hebben van de rubrieken ‘Kroniek & kritiek’ en ‘Buitenlandse literatuur’.
G.J. Durlacher, docent sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, stuitte op
een verloren gewaande propagandafilm over Theresiënstadt, wat onweerstaanbaar
zijn eigen herinneringen aan zijn tocht door de kampen boven haalde. In een nawoord
reconstrueert hij de ‘cynische comedie’ van deze filmproduktie, waarvan hij bij toeval
op de enig niet vernietigende copie stuitte. En ten slotte het mooiste in DE GIDS:
het eerste deel van ‘Vuur en beschaving’ door J. Goudsbloem. Een onderzoek naar
‘de domesticatie van vuur als een beschavingsproces’. Een uitermate boeiend
onderwerp: ‘Het leren hanteren (van vuur) is daarom óók een les in voorzichtigheid
en consideratie. Dat mensen zich dit hele complex (van met vuur omgaan) hebben
kunnen eigen maken is te danken aan het feit dat zij opgroeien in samenlevingen die
al een bepaald niveau van vuurbeheersing hebben bereikt, zodat zij van jongs af aan
vertrouwd zijn geraakt met de in hun samenleving aanwezige standaarden van kennis
en vaardigheid, van rust en moed ten opzichte van vuur.’ Een onderzoek dat
nieuwsgierig maakt naar de volgende afleveringen ervan in DE GIDS. In het
vertrouwen dat het niet uitloopt op een standpunt ten aanzien van de kruisraketten.
Want meningen hébben we zelf, en conclusies trékken we zelf.
DM
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Uitverkoren
- De oorlog van het einde van de wereld door Mario Vargas Llosa, vertaling
Mariolein Sabarte Belacortu (Meulenhoff). Het grootscheepse verhaal van hoe een
charismatisch figuur aan het eind van de vorige eeuw in de binnenlanden van Brazilië
een vrijheidsoorlog wist te ontketenen.
- Warlord door Malcolm Bosse (A.W. Bruna). Een niet minder grootscheeps verhaal
over de generaals in het China van 1927, toen Mao net tegen de boeren begon te
prediken.
- Wie doet de koningin door Remco Campert (Bezige Bij). Ironische zedenschetsen
in een typisch Nederlandse traditie.

Elliott Banfield

- Sofie en Lange Wapper door Els Pelgrom (Querido). De treurige, spannende
en avontuurlijke reis van de kleine Sofie die wil weten Wat Er In Het Leven Te Koop
Is. Met schitterende illustraties van The Tjong Khing.
- Margaret Mead and Samoa door Derek Freeman (Penguin Books). De paperback
uitgave van het boek dat heel wat vraagtekens zet bij een antropologische mythe.
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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S.O.S.
Slauerhoff's brieven aan zijn vriend Hans Feriz
J. Slauerhoff Brieven aan Hans Feriz Bezorgd en van aantekeningen
voorzien door Herman Vernout Uitgever: De Arbeiderspers 188 p., f38,90
Carel Peeters
In augustus 1933 schrijft Slauerhoff aan Hans Feriz een brief die als volgt begint:
‘Dank voor je spoedig antwoord. Het is wel prettig deze aangelegenheden schriftelijk
te behandelen en als we elkaar ontmoeten voor ons plezier te praten.’ Dit is het begin
van brief nummer tachtig en het drong toen pas tot mij door dat alle voorgaande
brieven eigenlijk over niets anders dan ‘aangelegenheden’ hadden gehandeld en dat
er van enig praten voor zijn plezier op papier in het geheel geen sprake was geweest.
Geen enkele schrijver hoeft een epistolair talent te zijn, maar met Slauerhoff hebben
we te doen met een speciaal geval. De brieven aan Feriz vallen wel erg kaal uit, maar
ook in de brieven aan F.C. Terborgh, Arthur Lehning, Annie Grimmer of Constant
van Wessem is het voornaamste onderwerp zijn hachelijke plaats in het leven in
praktische en geestelijke zin. Niet uitvoerig of ‘pratend’, maar altijd in de gehaaste
stijl van een marconist. Er klinkt altijd op de achtergrond iets S.O.S.-achtigs. Het
voornaamste thema is de ‘Kampf um das Dasein’, zoals hij het zelf ergens noemt.
De brieven aan Arthur Lehning en zijn vrouw Annie Grimmer steken gunstig af
bij die van Feriz: daarin vertélt hij ook nog wel eens iets. Dat moet ermee te maken
hebben dat de meeste aan een vrouw geschreven zijn, want ook de toon is plooibaarder
en gevoeliger, al vindt men juist in die brieven ook de zwartgalligste P.S.- en of
slotzinnen, zoals: ‘Let maar niet op mijn gemopper concludeer er alleen uit dat ik
een atoom ben dat in geen chemische of phyisische verbinding past. Cavi!’. Of:
‘Iedereen vindt iets dat bij hem past alleen ik niet’. Of: ‘Et merde à tout le monde.’
Ook de brieven aan Terborgh zijn niet veel meer dan kladjes die zijn toestand
telegramsgewijs weergeven. Als er een soort thermometer had bestaan waarop te
zien zou zijn hoe iemands stemming is dan zou Slauerhoff hebben kunnen volstaan
met die op te sturen. Toch schreef hij niet weinig en was hij allerminst blind voor
wat hij op al zijn reizen zag. Niet zijn vrienden kregen dat te lezen, maar mensen die
kranten lazen: Slauerhoff schreef reisbrieven voor kranten en tijdschriften die
afzonderlijk gepubliceerd (in 1982 onder de titel Reisbeschrijvingen) niet zo vreselijk
boeiend zijn, maar die in brieven aan vrienden, en gelardeerd met persoonlijker
impressies, aanmerkelijk aan belang zouden hebben gewonnen.
De brieven nemen in het werk van Slauerhoff een underdog-positie in. Hij gebruikte
ze om toch iets van zich te laten horen, als boodschappenlijstje of als een manier om
brieven terug te krijgen, maar niet om over iets eens aangenaam uit te pakken. ‘Ik
vind echter wel dat het schrijven blijkbaar weinig contact geeft in begrijpen,’ schrijft
hij aan Annie Grimmer. Hij maakte van het schrijven van brieven weinig werk. Zijn
legendarische slordigheid verliest niet aan reputatie in de brieven aan Feriz: de
interpunctie is inderdaad weer uiterst liberaal, de manier van schrijven is die van
iemand die er maar voor de helft echt zijn aandacht bij heeft. Niet uit gebrek aan
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belangstelling voor de geadresseerde, maar uit een diepgewortelde onwil om er iets
van te maken. Het is een gebrek aan ‘inzet’ uit ongeloof in de waarde van het leven.
In een brief aan Terborgh schrijft hij er wel eens over te denken met schrijven op te
houden, ‘'t Is toch ook vervelend, wat je ook presteert in 't leven.’ Elk woord dat
Slauerhoff weglaat in brieven, elke niet geplaatste komma is een uiting van rancune
tegen het leven. Dat is ook de reden waarom hij wel eens een tijdje op wil houden
met literatuur, ‘uit een soort rancune denkelijk’, omdat ook de literatuur niet echt
kan geven wat hij zoekt. ‘Alleen in mijn gedichten kan ik wonen’, en zelfs dat niet.

Onwil
In een willekeurige brief van februari 1930 is het hele repertoir aan onwil ten opzichte
van het leven te vinden. ‘Wat denk jij. Ik ben het erg zat heb daarom niet veel lust
weer te beginnen het vak degouteert mij ook in vrij sterke mate... ik kom met niets
dan jammerklachten... ik wil niet naar een rustig eiland ik ben niet idyllisch aangelegd
wat moet ik doen?...Zelfs voor een makkelijk specialisme deug ik niet omdat ik te
slordig ben geen commercieel instinct heb en vele mauvais jours die dan de beaux
jours voor de kunst zijn... Er is nog iets als zelfbehoud. Maar als dit ook nog laf is
dan spijt het me dat ik verleden jaar niet met dezelfde gracieuze snelheid ben
doorgegaan ik was zoo aardig onderweg... Je ziet ik verkoop mij al maar de heeren
zullen zien dat ze een kat in de zat gekocht hebben die nog wel blazen kan.’ Wat is
het refrein in Slauerhoffs brieven? Dit: ‘Bij elke keuze heb ik 't gevoel dat wat ik kies
ook 't verkeerde zal zijn.’
Hans Feriz was wellicht degene die met Slauerhoffs ‘eeuwige twijfel’ het meest
te stellen had omdat hij als collega-medicus steeds gevraagd werd zich voor een baan
voor hem in te spannen. Slauerhoff doet in bijna elke brief een beroep op hem, nooit
schrijft hij eens zomaar. De manier waarop ze elkaar leerden kennen is voor de
biografie van Slauerhoff niet onbelangrijk: de anekdote laat een kant van Slauerhoff
zien die zijn reputatie van ‘helhond’ (Vestdijk) of als ‘onze literaire recordhouder in
het aantal opzettelijke krenkingen’ (idem) relativeert. Feriz was in 1895 in Wenen
geboren en had aanvankelijk kunstgeschiedenis gestudeerd, ging daarna medicijnen
studeren, maar werd in de Eerste Wereldoorlog naar het front gestuurd als officier.
Hij wordt gevangengenomen door de Russen, maar weet met een invalidentransport
(hij was gewond) via Finland en Zweden te ontvluchten. Na zijn artsexamen in Wenen
komt hij via Duitsland naar Amsterdam omdat de omstandigheden voor jonge artsen
overal elders slecht zijn. In Amsterdam moet hij echter weer opnieuw examen doen.
Slauerhoff was in 1916 in Amsterdam medicijnen gaan studeren en zij troffen
elkaar tijdens een examen: ‘We deden het schriftelijk met zijn drieën. Ik was pas in
Holland en de taal nog in het geheel niet meester, daarom zat ik nogal te zweten. Op
een gegeven ogenblik kon ik niet verder en zat te springen om de vertaling van het
woord “Einziehung”. De enige mogelijkheid die ik had was het aan de aanwezige
assistent te vragen. Maar nee, deze was allesbehalve vriendelijk en allerminst bereid
mij te helpen. Ik vertelde hem dat ik het dan in 's hemelsnaam maar in het Duits zou
schrijven. Waarop ik ten antwoord kreeg “dat ik dan zou zakken als een baksteen”.
Toen hij dit gezegd had, sprong een van mijn medeexamenandi woedend op en riep
uit: “Opgeblazen kikker dat je bent, op zo een manier schaam ik me ervoor
Nederlander te zijn. Ik zal deze meneer wel helpen en wat je daarvan vindt laat mij
koud.” En hij ging achter me staan en vertaalde alles wat ik niet wist.’
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Aankomend avonturier
De lezing die Vestdijk in Gestalten tegenover mij van deze gebeurtenis geeft is qua
strekking identiek, maar in één detail nog wat pittiger. Volgens Vestdijk zou de
assistent op Slauerhoffs mededeling dat hij dan wel zou helpen gezegd hebben: ‘U
durft veel,’ waarna Slauerhoff, nooit verlegen om een afdoend antwoord, gezegd zou
hebben: ‘Ik durf nog wel meer’ - misschien wel de meest geëigende repliek voor een
aankomend avonturier. Vestdijk studeerde in die tijd ook medicijnen in Amsterdam
en was ook met Feriz bevriend. Hij beschrijft hem als iemand die maatschappelijker
was aangelegd dan Slauerhoff en hijzelf. Feriz nam volgens Vestdijk ten opzichte
van Slauerhoff ‘een wat erg protegerende houding aan, die mij niet beviel, en
aanvankelijk zelfs verschrikte’. Feriz sprak met Vestdijk over Slauerhoff als over
een outcast en rebel, op een beschermende toon, een diagnose die Vestdijk er precies
naast vond. ‘Onburgerlijk’ ja, een ‘outcast’ nee, ‘een uitzonderingsgeval in ieder
denkbaar groepsverband, een levende ontkenning van iedere saamhorigheid, met
haar rechten en plichten.’ Feriz' toon en houding waren het nu juist die ‘Slauerhoff's
venijn zo gevaarlijk konden doen vloeien’. Slauerhoff's onmaatschappelijke gedrag
was niet bevorderlijk om na zijn examen een baan te krijgen; hij had teveel animositeit
gekweekt. Feriz was gelukkiger en werd assistent. Ze woonden in 1922-1924 in
hetzelfde huis aan het Frede-
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riksplein en hadden intensief contact. Dat zou zo blijven tot Slauerhoff's dood in
1936 (waarbij Feriz aan zijn graf sprak), maar hun vriendschap verliep niet gesmeerd
- geen uitzondering op de regel dus. Slauerhoff eiste van zijn vrienden veel geduld
en lankmoedigheid en daar moet Feriz veel van bezeten hebben. In een brief aan een
jeugdvriendin (geciteerd door Constant van Wessem in zijn ‘biografie’) schreef hij:
‘Ik ben de laatste jaren niet cynischer geworden, maar wel zoo, dat ik aan de
werkelijkheid, het bestaan hooger eischen stel. En niet idealistisch en blijmoedig de
tekorten zou overstralen.’

Brief van Slauerhoff aan Hans Feriz

In Slauerhoff's ogen bleef Feriz lange tijd de collega die wél in staat was een
maatschappelijk leven te leiden en daarin succes te hebben; hij was ‘de schakel met
de wetenschap - het stormanker ja wat niet al’. Maar Feriz had ook minder
‘maatschappelijke’ buien en perioden, momenten waarop zij beiden verwijzen naar
een geliefd boek: Van Zanten's gelukkige tijd. Dat boek bracht Slauerhoff eens ter
sprake in een van zijn kritieken in de Nieuwe Arnhemsche Courant en hij verwees
daarin naar een Amsterdamse arts ‘door velen geacht en hooggeschat en door zeer
velen benijd’. Deze arts, Feriz, zou men denken, was gelukkig, maar ‘neen
integendeel, diep ongelukkig. Hij droomt steeds van één ding: deze bevoorrechte
positie er aan te geven, zijn specialisme aan den kapstok te hangen, de wildernis in
te trekken, en wonderdokter te worden onder de Zuidzeebewoners. Zijn brevier, het
boek, dat hij naast zich heeft liggen op zijn nachtkastje, is niet een of ander medisch
lexicon, maar Van Zanten's gelukkige tijd, waarin het leven op een Zuidzee-eiland
wordt voorgesteld als een aardsch paradijs. Hij zal er niet heen gaan, maar levenslang
zal hij den wensch koesteren, ontevreden zijn met zijn lot en zich zelf. Hij gebruikt
de lectuur van Van Zanten niet als 'n tegengif tegen de dagelijksche sleur, maar als
'n gif, dat hem nu en dan ongenietbaar maakt voor zich zelf en soms ook wel eens
voor zijn omgeving en onbruikbaar voor zijn werk. Zoo zijn er velen, meer dan men
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denkt. In Holland ook, maar in Holland schaamt een ieder zich t.o. zijn nuchtere
landgenooten voor dergelijke dwaze en schooljongensachtige verlangens uit te
komen.’ Het was Feriz die Slauerhoff na het artsexamen aanraadde te gaan varen,
iets wat hij toen zelf eigenlijk wilde (en ook een keer gedaan heeft), maar niet durfde.
Feriz houdt jaren een idealistische voorstelling van het varen, reizen, trekken en het
uiteindelijke vestigen op een onbewoond eiland. Het is soms alsof Slauerhoff het
leven leidde dat Feriz had willen leiden. Maar Slauerhoff weet inmiddels van de
schaduwzijde van dit bestaan: ‘Ik geloof dat jij te veel je eigen verdrongen wenschen
in mij transponeert.’ In alle brieven overheerst het Slauerhoffiaanse dualisme tussen
varen en aan wal zijn, tussen arts zijn en schrijver. In Feriz heeft hij bij tijden een
lotgenoot: ‘Hoewel er veel verschil is (je beweerde zelfs eens “im Grund sind wir
Feinde”) staan wij t.o. de samenleving precies op dezelfde manier half er in half er
uit, geen van beiden zijn wij geschikt voor van Zanten echter evenmin om geheel
ooit er in op te gaan. Beiden willen wij ook het Oosten.’

Slauerhoff met Darja Collin en E. du Perron

Dualisme
Slauerhoff is het soort dichter waarbij men regelmatig terugkeert, maar nooit te lang
blijft hangen. Dat is een eigenschap van absolutistische dichters die de lezer in elk
gedicht langs de afgrond leiden. Het is daar niet veilig. Men kijkt er even in en men
weet weer hoe de grenzen eruit zien. Maar zulke poëzie, over ‘de onmogelijkheden
des levens’ en een ‘onverdraagzaam leven’, ontleent zijn waarde juist aan die
afschrikwekkende grenzen. Hoe zou men zonder ze moeten leven? Een verglijdende
horizon is geen horizon. De brieven aan Feriz bevestigen wat Slauerhoff in zijn
poëzie, romans en verhalen heeft kwijtgewild, maar hier ziet men hoe banaal en
grauw de werkelijkheid is die tot grote poëzie kan leiden. Het dualisme is net iets te
scherp gekant en de wanhoop net iets te meedogenloos, maar als Slauerhoff er geen
poëzie of proza uit had gewrongen zouden deze brieven uitermate weinig heroïsch
hebben geklonken. Het is geen poëzie die men hier leest, maar het triviale gekras
van een groot dichter. In een nog steeds uiterst leesbaar en ter zake essay van Willem
Frederik Hermans in het nummer van het tijdschrift Proloog uit 1946 staat een
verklaring voor het feit dat Slauerhoffs brieven iets heel anders zijn dan zijn gedichten:
wat hij in essentie te zeggen had was zo weinig dat het zich alleen maar in de vorm
van poëzie liet uitdrukken: ‘Alles kwam voor hem vrijwel op het zelfde neer en dat
was met weinig woorden te zeggen, ja met een bepaalde gelaatstrek al. Hij had iets
essentieels te zeggen en alle essentiële dingen bestaan vrijwel uit niets. “Die het
weten spreken niet, die spreken weten het niet.”’ Dat weinige vindt men in een van
de twee gedichten met de titel ‘De ontdekker’ - een habitus of beroep dat altijd
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nieuwsgierig maakt. Daarin staat de snelle evolutie van een verlangen te lezen: het
begint met ‘Hij had het land waarvoor hij scheepging lief, / Lief, als een vrouw 't
verborgen komende’ en leidt via ‘Maar toen het lag ontdekt, leek het verraad. / Geen
stille en onzichtbre streng verbond hen tweeën’ naar het onvermijdelijke ‘Hem bleef
geen raad / Dan voort te varen, doelloos, desolaat / En zonder drift - leeg, over leege
zeeën.’ Is het een wonder dat Slauerhoff een brief van februari 1930 eindigt met:
‘Schrijf mij spoedig of je 't nu inziet en met mij eens bent. Vernietig mijn brieven.’?
■
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De hobby van Somberman
Campert, Van Doorn en de hedendaagse zedenschets
Wie doet de koningin door Remco Campert Uitgever: De Bezige Bij, 152
p., f 19,50
Gevecht tegen het zuur door Johnny van Doorn Uitgever: De Bezige Bij,
150 p., f24,50
Peter de Boer
Veel literaire genres zijn in de loop der eeuwen verdwenen of overgegaan in weer
andere genres, maar de ironische zedenschets heeft zich altijd moeiteloos gehandhaafd.
Schrijvers plegen de samenleving met grote regelmaat een meer of minder
parodistische lachspiegel voor te houden.
Een der eerste, tevens beste voorbeelden van dit genre in onze literatuur is Van den
vos Reinaerde, de in glanzend vossebont gestoken aanklacht tegen de misbruiken in
de middeleeuwse standenmaatschappij, die zo'n realistisch accent heeft dat ik zelf
indertijd op school voor het klassikaal lezen ervan nog met een gekuiste editie werd
afgescheept. Eenmaal van zijn dierehuid ontdaan leefde het genre voort in onder
andere de laat-middeleeuwse boerden en kluchten, die weer hun uitlopers hadden in
het werk van Hooft en Vondel, in de picareske romans, blijspelen en flarden
spectatoriaal proza uit de zeventiende en achttiende eeuw, en in allerhande teksten,
maar natuurlijk vooral in Hildebrands Camera Obscura, uit de negentiende eeuw.
Van de modernen hebben W.F. Hermans, Simon Carmiggelt, Marijke Höweler, Kees
van Kooten en vele anderen zich incidenteel of frequent met het genre ingelaten.
Aan de vormgeving is veel veranderd, maar in de kern is de zedenschets altijd
hetzelfde gebleven: een humoristisch satirische portrettering van figuren, niet in hun
individualiteit en psychologische uniciteit maar als karikaturen. Ook de beschreven
mensen-typen zijn nauwelijks veranderd. De ijdeltuit, de hebzuchtige, de hansworst,
de overspelige, de malende mysticus. Dit gecodificeerde stramien, gevoegd bij het
feit dat het aantal mensentypen tamelijk beperkt is, maakt dat de mogelijkheid tot
herkenning optimaal is. De populariteit van de zedenschets lijkt mij op de
herkenbaarheid en het humoristische karakter terug te voeren: het eerste geeft de
wereld een overzichtelijker, het tweede een vrolijker aanzien.
Wie doet de koningin en Gevecht tegen het zuur zijn onmiskenbaar kinderen van
hun tijd maar laten zich toch makkelijk in de traditie van de zedenportretten inpassen.
Bij Van Doorn roepen de aanwezigheid van dichterlijke vrijbuiters, zelfkantfiguren
en moderne sektariërs en zijn ietwat Rabelaisiaanse humor reminiscenties op aan de
middeleeuwse kluchten met hun populatie van vaganten, verlopen monniken en
hoerenlopers. Ook Camperts personages, die sprekende namen dragen als Schreeuw
Wanhoop, Somberman en Praatgraag, zijn niet zonder precedent. Ponk en Zaf, een
jeugdig stel uit de punkscene, konden zo uit een schelmenroman zijn weggelopen;
Somberman heeft iets van neef Nurks uit de Camera Obscura, Domoor en Bediende
respectievelijk iets van Pieter Stastok en Keesje het diakenhuismannetje uit hetzelfde
boek; Letter, door Campert met komische regelmaat opgevoerd als de schrijver ‘die
altijd maar bezig is met het concipiëren van zijn oeuvre zonder aan het schrijven
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ervan toe te komen’, is een nazaat van Rijmer uit Pieter Langendijks Spiegel der
vaderlandse kooplieden, die eveneens veel geschreeuw maar weinig wol produceerde.

Piekeren
Het gevaar dat de ironische zedenschets altijd weer bedreigt, namelijk dat de satire
flauw en de humor afgezaagd wordt, is door Campert het meest afdoende bezworen.
Op de een of andere manier weet hij de overbekende code een nieuwe spankracht te
geven. Zijn thematiek is de tragikomische verbeelding van de kleine misère en de
moraal die men uit zijn negenenzeventig schetsjes halen kan is: de mens is onmachtig
om te doen wat hij wil en onwillig om te doen wat hij kan. Al in de eerste schets
verzint Schreeuw Wanhoop voor zich zelf een zot rollenspel: ‘Wie doet de Konigin?
Een project.’ Wat dit project precies behelst weet hij zelf ook niet. Hij koopt daarom
een ruïne om hierover ‘de rest van zijn leven’ te kunnen nadenken. ‘Maar’ zo luidt
de droogkomieke slotzin, ‘al gauw gaat hij op zoek naar een nieuwe rol.’ Ook
Bediende, de loonslaaf van Hogerhand, weet zijn droom niet te realiseren. Hij zou
graag straatnaamgever willen worden, maar daarvoor is uiteraard geen emplooi. De
werkloze Somberman tracht zich aan fataal doemdenken te onttrekken door een
hobby te zoeken. Maar voor wat hij graag zou willen - tollen en knikkeren - schaamt
hij zich een beetje en voor andere dingen heeft hij geen interesse. Hij concludeert:
‘Piekeren is eigenlijk het enige dat ik regelmatig met volledige inzet van mijn wezen
beoefen (...). En daar begon ik al vroeg mee. Zou piekeren mijn hobby zijn?’
Er gaat bij Camperts personages in hun contacten met anderen veel mis.
Relatieproblemen vieren hoogtij, generatiekloven blijken onoverbrugbaar en bazen
bruuskeren hun ondergeschikten. De wereld is niet zoals zij zijn moet: crisis en
werkloosheid heersen, jongeren hebben geen perspectief, het ontstaan van de onfrisse
‘Kleine Partij’ geeft te denken. Campert weet de zaken met zijn onnadrukkelijke
humor goed te relativeren. In een van de verhaaltjes over het punkstelletje Ponk en
Zaf, waarin de twee gezellig bij elkaar op schoot zitten, wordt de wereldbrand die
deze no-future-jeugd heet te belagen achteloos geblust met de opmerking: ‘In elk
geval heeft hij nu plezier voor tien, vooral als hij Zaf ziet. En wie heeft er nu behoefte
aan een toekomst met zó'n heden?’
Campert is een nauwkeurig observator die het doen en laten van mensen in
geraffineerd eenvoudige bewoordingen registreert. Ik heb het gedrag van ‘belangrijke
mensen’ op straat zelden zo onverhuld waargenomen als door de bril die Campert
de lezer hier opzet: ‘In hun voor dit uur van de dag te mooie kleren reppen ze zich
voort, langs en over de passanten heen kijkend, slenteraars wegduwend, hun blik
strak voor zich uit gericht. Door hun houding maken ze duidelijk dat ze hier niet bij
horen - bij dit straatgewoel, dit alledaagse leven - dat ze voor belangrijker dingen
zijn weggelegd, dat ze vorige week nog in New York waren (...). Ze zijn gewoon niet
gewoon gewoon te lopen.’ De parodistische strekking van Camperts schetsen gaat
vrijwel nooit verder dan het mild spottende commentaar als aan het slot van dit citaat.
Campert is in aanleg geen satiricus; hij is, zelfs als hij zich opwindt, eerder verdrietig
dan boos. En hoewel hij niets met de mantel der liefde bedekt, integendeel alles
loepzuiver naar voren haalt, oordeelt hij doorgaans mild of in het geheel niet.

Zwarte fiets
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Illustratief voor zijn humoristisch gedistantieerde aanpak is de passage waarin Ponk,
nadat die juist een uitbrander van zijn vader heeft gekregen voor het stelen van een
fiets, de volgende redenering laat uitspinnen: ‘Wat betekent dat toch voor die man,
denkt hij. De ene helft van de wereld berooft de andere en hij windt zich op over een
fietsje. Terwijl zijn vader als hij op dreef is met grote ontroering kan vertellen over
het Witte Fietsen Plan. Dan biggelen de tranen over zijn wangen, dat was iets van
zijn generatie. Alle fietsen zouden wit geschilderd worden en dan kon iedereen ze
pakken en zou de wereld stralend van goedheid worden en kwam er nooit meer
oorlog. Nou, dat is er dus niet van gekomen. Daarom hebben Ponk en zijn generatie
nu het Zwarte Fietsen Plan. Dat werkt uitstekend. Nog even en niemand zet meer
zijn fiets op slot omdat het toch geen zin heeft. Zo dwingt men de mensen niet aan
bezit te hechten. Je gebruikt gewoon wat je nodig hebt en meer niet.’ Het komische
van deze situatie is allereerst dat het generatieconflict letterlijk in zwartwit-termen
wordt uitgebeeld. Voorts is Ponks redenering ongemeen grappig. Met hoeveel
boerenslimheid weet hij zijn kleptomanie aan te passen aan de alleszins acceptabele
moraal dat mensen niet aan bezit mogen hechten! Door zich van een oordeel te
onthouden wint de tegenstelling tussen de idealistische provo's en de realistische
punks nog aan scherpte en dringt het relatieve gelijk en ongelijk van beide partijen
zich dwingend aan ons op, wat, wanneer ik het goed aanvoel, precies Camperts
bedoeling is. Zo komen Camperts typen door de begripvolle distantie van hun maker
ons paradoxalerwijze heel nabij. Ze krijgen een zekere individuele contour, worden
echte, levende mensen, en dat is in het onderhavige
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genre heel ongebruikelijk en dus verfrissend.

Remco Campert, tekening Siegfried Woldhek

Hiertegenover is Johnny van Doorn in Gevecht tegen het zuur een satiricus van
de oude stempel, veeleer eropuit de bespotte medemens theatraal de wacht aan te
zeggen en weg te honen dan om zich met een grimlach in hem in te leven. Hij is
daarbij meer moppig dan geestig, zoals ook zo vaak op de Bühne wanneer hij met
schallend stemgeluid zijn poëzie voordraagt. Zijn grollen willen er bij mij overigens
best in, zoals de navolgende typering van zijn familie in de jaren vijftig: ‘Extreme
burgerlijke gezelligheid. Pafferig als een Liberace wentelde ik me er in rond. M'n
tantes wilden me naast de moccapunten wel opeten van menopauzistisch genoegen.’
Hiermee krijgt Van Doorn de lachers op zijn hand, daaraan is geen twijfel mogelijk,
maar wat voor elke mop of grappige woordspeling (‘hypnotizeurpiet’ is er zo een)
geldt, geldt ook hier: je kunt er maar één keer om lachen. De algemene indruk die
zijn verhalenbundel bij mij heeft achtergelaten is dan ook: wel leuk maar niet de
moeite van het herlezen waard. Van Doorns verhalen zijn autobiografisch, hij is zelf
als personage prominent aanwezig. Een aantal meer serieuze passages daargelaten
schetst hij van zich zelf een karikatuur. Hij weidt met smaak uit over de ‘ontaarde
jaren zestig’, toen hij als Johnny the Selfkicker furore maakte en met zijn kornuiten
een ‘studie van het caféleven’ op touw zette die ertoe leidde dat de topografie van
de Amsterdamse binnenstad hem al spoedig bekender voorkwam dan die van zijn
huiskamer. Inmiddels echter is hij wat tot rust gekomen, want van die alcoholische
uitputtingsslagen kreeg hij, ‘o wee, de volgende ochtend (...) weer 't zuur’. Nu krijgt
Van Doorn wel vaker het zuur, van alcohol niet alleen, maar ook van modieuze
prietpraat en mensen die achter de laatste trends aanlopen. In zijn schildering van
beatniks en microboppers, milieufreaks, overspannen pottenbakkers, studentikoze
nitwits en volgelingen van allerhande ‘religangsters’ en ‘ego-vampiers’ als Bhagwan
en Hare Krisjna toont hij zich een karikaturist pur sang. Ere wie ere toekomt: hij
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weet ze meestentijds raak te typeren. Maar zijn portretten voegen niets toe aan het
beeld dat de meeste mensen van dergelijke trendsetters en -volgers al hebben.
Bovendien maakt hij zich er soms te gemakkelijk van af. Een hasjroker laten zeggen:
‘too much, weird man’ - is dat grappig? Haal je zo iemand dodelijk over de hekel?
Dit is behalve afgezaagd ook goedkoop: op dezelfde wijze kreeg Paul van Vliet
indertijd de massa plat met de vele ‘oehoehs’ en ‘weetjewels’ waarmee hij het typetje
Bram op toneel neerzette.
Van Doorns verhalen zijn me ook iets te heterogeen en te mager. ‘Spuistraat’ bij
voorbeeld is enerzijds een boutade tegen een ‘moderne onheilsprofeet’ met een in
ecologisch-groen gedrenkte levensfilosofie, anderzijds de beschrijving van een
ontmoeting met Ko, een oudere junkie. In het laatste had mijns inziens beslist meer
gezeten dan Van Doorn eruit haalt. Nu moeten we het doen met een enkele toespeling
op vroeger, toen Ko nog Van Doorns overbuurman was, een paar zinnen over een
jeugdig hookertje en een vluchtig afscheid tot slot (‘So long, ouwe bok’). Ook in de
andere verhalen worden sommige onderwerpen die veel beloven hinderlijk onvolledig
uitgewerkt. De schrijver springt te veel van de hak op de tak en lijkt in gedachten
voortdurend bezig met het eerstkomende knaleffect waarmee hij de lezer wil
frapperen. De structuur van zijn verhalen wordt er onsamenhangend door, wat wordt
gemaskerd door het veelvuldig gebruik van quasi-functionele witregels die bij mij
herhaaldelijk de indruk wekten dat de schrijver het even niet meer wist.
Van Doorn is op zijn best wanneer hij de clownschmink afveegt en zich overgeeft
aan zijn persoonlijke beslommeringen. ‘Gevangenisdirecteur aan zee’, een van de
betere verhalen, bevat een mooie passage over een in angst en beven doorgebrachte
stormnacht in een huis aan zee. In ‘De eerste neger’ wordt een beschrijving van de
zelfmoord van een jeugdvriend vaardig ingeweven in de rest van het verhaal. En zo
is er wel meer. Maar wat jammer toch dat Van Doorn het ook hier niet kan laten om
zijn verhalen met niet ter zake doende jofele small-talk te onderbreken. Hij raakt die
theatrale Selfkicker-act maar niet echt kwijt. Heeft hij dan toch gelijk wanneer hij,
met een verwijzing naar Johnny Kraaykamp en Johnny Jordaan, over zijn eigen naam
zegt: ‘Eerder een naam voor de showbusiness dan voor de serieuze letteren’?
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

8

Bedrog, heldendom, tegenslag in China
Warlord, het onmetelijke epos van Malcolm Bosse
The Warlord door Malcolm Bosse, 736 p., f 16,50 Uitgever: Fontana
Paperbacks Importeur: Van Ditmar
Warlord door Malcolm Bosse Uitgever: A.W. Bruna, 589 p., f 45,50
R. Ferdinandusse
‘Sta op, hoerderig reptiel!’ brult de bandiet. Als ik zo iets lees in een vertaling, dan
kan ik niet verder, zowel van plezier als van nieuwsgierigheid. Een paar dagen later
kon ik het in het origineel opzoeken. ‘Get up, you fucking turtle,’ the bandit screams.
Wie de beide zinnen vergelijkt, ziet dat de vertaler er ook nog een uitroepteken heeft
bijgedaan. De Chinees, zo hebben we een paar pagina's eerder gelezen, heeft twee
woorden die diepe verachting uitdrukken: hond en reptiel. Ook dat nog even
opgezocht: foreign dog en turtle. En turtle is schildpad, dat weet ik van de soep en
van de nieuwe Van Dale. Ik lees verder, voor het gemak maar aannemende dat de
vertaler de pest aan het woord schildpad heeft. Maar drie pagina's verder (op pag.
29 al) lees ik: ‘Kunnen jullie geloven dat deze strontschildpad bijna de rang van
generaal bekleedt?’ De vertaler heeft dus geen hekel aan schildpadden als 't maar
vieze zijn. Toch even in het origineel gekeken: ‘Can you believe this turd is next to
a general?’ Als we dat next nu maar overslaan: er staat turd, en dat is drol, en er is
geen turtle te bespeuren.
Het boek gaat over Chinese bandieten die een Amerikaan en een Engelsman gevangen
nemen, twee mensen die ze steeds betitelen als vreemde duivels. Foreign devils?
Welnee, in de oorspronkelijke tekst staat gewoon foreigner. Vreemd, dus. Voor in
het boek staat een lijst van historische personages, en een van hen is Tsjang
Tsjioen-tsj'ang, gouverneur-generaal van de provincie Sjantoeng, ook wel ‘Taaie
Hond’ genoemd. Hij kreeg, zo vertelt het boek, die bijnaam omdat hij zich voortdurend
volvreet met zijn lievelingsgerecht: hondevlees. In het Amerikaans heeft hij dan ook
de bijnaam ‘old Dog Meat’; de vertaler moet dus gedacht hebben: ‘oud Honde Vlees’,
dat zal wel behoorlijk taai zijn, dus die Chinezen zullen hem wel Taaie Hond genoemd
hebben.

Malcolm Bosse, foto Steye Raviez
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Diezelfde vertaler vertelt vooraf dat in zijn vertaling de oude, vertrouwde
Nederlandse weergave van het Chinees is gehanteerd, om ons niet te verrassen met
de recentelijk ingevoerde nieuwe spelling van het ‘Mandarin’. Dus begreep ik heel
goed dat hij met K'oeng Foe-tsé Confucius bedoelde, maar ontgaat me waarom een
bladzij verder iemand een overtuigd confucianist wordt genoemd; moet dat dan geen
K'oeng Foe-tséanist zijn? Met dit soort bijbespiegelingen kwam ik tot eind hoofstuk
negen waar een man een smoking aantrekt, waarna een kwartiertje later zijn vriendin
naast hem in bed kruipt. In de oorspronkelijke tekst deed hij dan ook een dressing
gown aan, een kamerjas, wat me in ieder geval gemakkelijker lijkt in bed. En
natuurlijk had ik toen al gemerkt dat ze in de Nederlandse vertaling van The Warlord,
van Malcolm Bosse ruim honderd pagina's (alinea's, stukjes informatie, historische
beschrijvingen en moeilijke zinnen) hebben weggelaten.

Prachtig boek
Dat is jammer. Want iemand die bereid is om een boek van 589 bladzijden te lezen
is ook best bereid om er 736 te lezen; en de vertaalkosten kunnen het ook niet zijn
als de man zo snel werkt dat turd en turtle ineenvloeien. Jammer omdat The Warlord
een prachtig boek is. Malcolm Bosse is hoogleraar in New York, in het Engels. Naast
vakstudies schreef hij een roman, een paar jeugdboeken en twee misdaadverhalen
(The Man Who Loved Zoos, 1974, werd ook in het Nederlands uitgebracht). Zijn
grote liefde is China, waar hij een aantal malen rondreisde. Eén keer zelfs een jaar;
hij had een uitnodiging om gastcolleges te geven, maar bleek niet op de officiële lijst
te staan, en hij slaagde er daardoor in om mét de uitnodiging op zak maar zónder
gids rond te reizen. Wat hem opviel was dat de Culturele Revolutie veel van het
verleden en van het historisch besef in het land had weggewerkt. En hij besloot een
boek te schrijven om iets van het Chinese verleden vast te leggen.
The Warlord speelt (daarom) in 1927. Een cruciaal jaar waarin de vele warlords,
de generaals met hun eigen stukje grondgebied en hun eigen bandietenlegertje wel
moesten vechten om te kunnen overleven, terwijl de roep om nationalisme steeds
feller werd. De vreemdelingenhaat nam toe. Tsjang Kai-sjek gooide de Russische
adviseurs het land uit, de Japanners probeerden hun bruggehoofden uit te breiden,
buitenlandse firma's probeerden veel te verdienen, de boeren werden erger dan ooit
verdrukt, en ergens op een berg zat Mao Tsetoeng bij te komen van de Lange Mars.
Bosse laat in zijn boek veel van deze historische personages een rol spelen, en voegt
er zijn romanfiguren aan toe. De voornaamste daarvan is zijn eigen Warlord, generaal
Tang Sjan-teh, de al eerder genoemde confucianist, een intellectueel die begrijpt op
welk gevaarlijk punt China is beland en liberale, en redelijk moderne, opvattingen
over de politieke toekomst heeft.

Mao in modder
Daarnaast moest het ook een beetje spannend boek worden, en zo komt in het kamp
van Tang een Duitse wapenhandelaar, Erich Luckner, met zijn prachtige Russische
vriendin Vera Rogatsjeva, in de revolutie driemaal verkracht en de Russen hatend,
en Wladimir Kowalik, trotskist en adviseur. De laatste raakt aan de opium, en zoekt
tevergeefs zijn heil bij Mao. Uit Amerika komt Philip Embree, pas afgestudeerd
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missionaris. Om hem in de roman te kunnen gebruiken maakt Bosse van deze Paulus
opnieuw een Saulus. Na in handen van bandieten te zijn gevallen en een mooie
onthoofding te hebben meegemaakt voelt Embree dat zijn ware roeping op het slagveld
ligt. Hij leert vechten met een bijl, en om zoveel mogelijk Mongool te worden oefent
hij net zo lang tot hij op zijn paard kan slapen. Het levert
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hem lokale roem op.
The Warlord - in het Nederlands gewoon Warlord - heeft dus alles om er een
televisieserie van te maken, en dat zal ook wel de reden zijn dat het boek ondanks
zijn dikte in vele landen is aangekocht. Seks, verraad, castratie, ooguitsteken,
onthoofden, platbranden en als extra ook een schitterende beschrijving van een
ouderwetse veldslag. De achterflap van uitgeverij Bruna verwoordt het mooier dan
ik ooit zou kunnen: ‘Gevat in een maalstroom van begeerte en bedrog, heldendom
en tegenslag is Warlord het verhaal van het onmetelijke China tijdens een van de
hoogtepunten in haar geschiedenis en voert van afgelegen dorpjes hoog in de bergen
naar heftige strijdtonelen op de uitgestrekte laagvlakten; van broeierige bordelen in
Sjanghai naar de pracht en praal uit het Mandarijenverleden.’ Maar daar komt bij
dat Bosse ook de politieke situatie tekent, de slimme tactiek van Tsjang Kai-sjek en
de manier waarop hij de Warlords tegen elkaar uitspeelt. De gigantische uitbuiting
door de westerse kapitalisten die vadsig per riksja van restaurant naar bordeel worden
gesjouwd, met als contrapunt Mao, die als een vreemde profeet in de modder tegen
de boeren predikt, in de ijle wetenschap dat het diezelfde boeren zullen zijn die het
land een keer zullen schoonvegen. Een enkele keer knoopt Bosse het plot wat moeilijk
te zamen, bij voorbeeld waar Tang, alleen op een moeilijke treinreis op een perron
de trotskist Kowalik meent te zien die op weg is naar Mao, maar meestal heeft hij
de touwtjes strak in handen. Er zit ook een overdaad aan bespiegeling in - Tang weegt
de traditie, hij weet dat de buitenlanders China kunnen vernietigen, en toch kan hij
de Russin niet uit zijn leven weren - ze wordt zelfs zwanger van hem. In de
Nederlandse vertaling is een flink deel daarvan geschrapt; wat bij een boek met zulke
pretenties toch vermeld dient te worden.
Opvallend - de vertaler had er ook duidelijk moeite mee - is dat Bosse zijn boek
in de tegenwoordige tijd geschreven heeft. Zoals tegenwoordig in de mode is schreef
hij het boek staande, zijn schrijfmachine op een beeldhouwerstafeltje. En, zo zei hij
in een interview in Publishers Weekly, ‘ik was zo intens aan het schrijven dat het
wel in de tegenwoordige tijd moest. In het eerste hoofdstuk zit Embree in een Chinese
trein, hij zat daar niet - hij zit er.’ Die drift en intensiteit blijft in ieder geval 736
bladzijden voelbaar.
■
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Geraffineerd spel van goed en kwaad
Mario Vargas Llosa en de tragiek van Zuid-Amerika
De oorlog van het einde van de wereld door Mario Vargas Llosa Vertaling:
Mariolein Sabarte Belacortu Uitgever: Meulenhoff, 703 p. geb. f 85, - ing.
2 dln f 34,50 en f29,50
Maarten Steenmeijer
Enkele weken geleden stond er in de Volkskrant bijna achteloos weggedrukt onder
aan de voorpagina een bericht met de kop: ‘Honger eiste tien miljoen levens. Nieuw
rapport over droogte in Noordoosten Brazilië’. Een gebied waar 36 miljoen mensen
wonen, waarvan ruim een kwart binnen vier jaar door de droogte sterft, welke
Nederlander kan zich daar een voorstelling van maken?
Het Noordoosten van Brazilië met Bahía als hoofdstad was tijdens de Portugese
kolonisatie lange tijd het belangrijkste gebied van Brazilië, vooral dank zij de
opbrengsten van de suikerrietplantages aan de kust. Omstreeks 1750 verplaatste het
politieke, economische en culturele centrum zich naar het zuiden (Rio de Janeiro),
niet in de laatste plaats dank zij de aldaar verbouwde koffie, waarnaar de vraag in
de loop van de achttiende eeuw een explosieve groei had doorgemaakt. Bahía
verhuisde naar het tweede plan en de binnenlandse sertões werden nog desolater.
In deze eindeloze, achterlijke, droge sertões speelt De oorlog van het einde van
de wereld, de tweedelige roman van de Peruaan Vargas Llosa. Het verhaal is
gebaseerd op de historische gebeurtenissen die aan het einde van de vorige eeuw aan
even onverwachte als ingrijpende politieke en intellectuele crisis teweegbrachten in
Brazilië. Deze ongelooflijke maar waar gebeurde geschiedenis begint omstreeks
1870. De Raadgever, een zonderlinge profeet met een ascetische levenswijze, trekt
van dorp tot dorp en verhaalt in heldere taal van het einde van de wereld en het
Laatste Oordeel. Geïnspireerd door zijn preken knappen de arme dorpsbewoners hun
kerken op en fleuren ze hun verwaarloosde kerkhoven op. Velen sluiten zich aan bij
zijn gevolg, waaronder de beruchtste rovers en moordenaars van de caatingas (de
onherbergzaamste delen van de sertões).

Vargas Llosa, foto Kippa

In 1889 wordt keizer Dom Pedro II zonder bloedvergieten op de boot gezet en
wordt Brazilië een republiek. Als deze verandering eindelijk de dorpen bereikt die
de Raadgever frequenteert, dan integreert deze de staatkundige veranderingen
onmiddellijk in zijn profetieën. De republiek kan met zijn burgerlijk huwelijk, zijn
belastingen, de invoering van het decimale stelsel en volkstellingen niets anders zijn
dan het werktuig van de duivel. De Antichrist is gekomen, het einde van de wereld
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zal niet lang meer op zich laten wachten. Slechts enkele uitverkorenen zullen gered
worden. De Raadgever en zijn gevolg installeren zich in het gehucht Canudos, waar
zij de onafwendbare loop der gebeurtenissen afwachten: ‘In 1896 zouden er duizenden
kuddes van het strand naar de sertão snellen en de zee zou sertão worden en de
sertão zee. In 1897 zou overal in de woestijn gras groeien, herders en kuddes zouden
zich mengen en vanaf dat tijdstip zou er maar één kudde en één herder zijn. In 1898
zouden er meer hoeden maar minder hoofden zijn, en in 1899 zouden de rivieren
rood worden en een nieuwe planeet zou door het heelal koersen.’ Ondertussen bouwen
ze een tempel en zien kans een op ruilhandel gebaseerde samenleving op te bouwen
die zich zelf weet te bedruipen. Het gehucht trekt duizenden mensen aan en verandert
in een dorp van tussen de 25.000 en 30.000 inwoners.
Deze staat in een staat wordt door de autoriteiten beschouwd als een broeinest van
republikeins verzet waar afvalligen in promiscuïteit leven. In de herfst van 1896 (!)
trekt een expeditie van honderd man naar Canudos. Ze zullen het dorp nooit bereiken.
De soldaten blijken niet opgewassen te zijn tegen de gedrevenheid van de yagunzos
(de opstandelingen), die bovendien het woestijnachtige landschap op hun duimpje
kennen. Er volgen nog drie expedities (met steeds meer manschappen en wapens)
voordat de yagunzos bijna allemaal gedood zijn en Canudos met de grond gelijk
gemaakt is.

Expedities
Een groot gedeelte van De oorlog van het einde van de wereld beschrijft de afmattende
expedities naar Canudos en de strijd tegen de yagunzos. Belangrijker en ook boeiender
dan de talrijke strijdverslagen is de sfeer van ontreddering onder de militairen die
Vargas Llosa weet te scheppen. Niet alleen het fanatisme van de yagunzos speelt
hen parten, maar ook de onherbergzaamheid van het land (het klimaat, de slechte
wegen), de slechte voorzieningen (voedsel, medicijnen) en de logge tactiek van de
militaire leiders.
In tegenstelling tot het polemische Os sertões van ooggetuige Euclides da Cunha,
het boek waar Vargas Llosa zijn roman op heeft gebaseerd en waarvan de Nederlandse
vertaling (De binnenlanden, Wereldbibliotheek, 1954) nodig herdrukt moet worden,
is De oorlog van het einde van de wereld fictie. Vargas Llosa is er dan ook niet voor
teruggedeinsd om zijn roman te doorspekken met een wirwar aan intriges. Op politiek
vlak speelt de strijd tussen republikeinen die een Dictatoriale Republiek willen
installeren, en autonomisten in Bahía die decentralisatie voorstaan.
De voortdurende nederlagen van het leger dwingen de twee partijen ten slotte om
de handen ineen te slaan. Het incident-Canudos is uitgegroeid tot een nationaal
schandaal.
Hoe is het mogelijk dat wat aanvankelijk een ongevaarlijk incident van een
handjevol zonderlingen leek, het hele land in rep en roer bracht? De vraag is een van
de rode draden door het boek. Natuurlijk werkte de politieke controverse tussen
republikeinen en autonomisten in het voordeel van de yagunzos. Maar dit verklaart
niet voldoende dat een betrekkelijk klein dorp, dat slechts beschikte over dolken,
kapmessen, bajonetten, nagels en tanden bijna een jaarlang stand wist te houden
tegen het steeds zwaardere geschut van het leger.
In het voordeel van de yagunzos werkte de aanwezigheid van de beruchtste en
tevens meest geslepen boeven van de sertão: João de Grote, João de Abt en Pajeú.
In het eerste deel worden hun levens beschreven tot zij zich lieten bekeren door de
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Raadgever. Deze korte biografieën vol armoede en wreedheid vormen een serie korte
verhalen op zich zelf, die in de manier waarop ze geïntegreerd zijn in de roman doen
denken aan de hoorspelfragmenten in Vargas Llosa's vorige roman, Tante Julia en
meneer de schrijver. Ze behoren in hun koelbloedige beknoptheid tot de
indrukwekkendste passages van dit epos van het geweld. Hun listigheid kent geen
grenzen. Ze weten niet alleen veel wapens buit te maken op het leger, maar bovendien
een grote vindingrijkheid aan de dag te leggen bij het uitvinden van nieuwe wapens.
De weerzinwekkendste daarvan is wel het overbrengen van nesten vol cacaremamieren
in de soldatenkampen. 's Nachts kruipen deze beestjes uit hun hol, boren zich in de
huid van de militairen en veroorzaken dan uitslag en een vreselijk brandend gevoel.
Bovendien konden de yagunzos rekenen op een ingenieuze organisatie die de voedselen munitievoorzieningen regelde.
Maar de doorslaggevende factor voor het hardnekkige verzet in Canudos was het
religieuze vuur van de yagunzos. Zij trotseren alle ont-
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beringen om maar in de buurt te kunnen blijven van de Raadgever, en gaan zelfs zo
ver dat ze, terwijl de kanonskogels Canudos langzaam maar zeker met de grond
gelijk maken, de uitwerpselen van de doodzieke Raadgever eten als waren het hosties.
Ook als de Raadgever overleden is, het dorp in puin ligt en bijna de gehele bevolking
is omgebracht, weigeren de weinige overlevenden hun geloof op te geven.
Het knappe van De oorlog van het einde van de wereld is dat je je heel goed kunt
voorstellen dat dit samenraapsel van monsters, lammen, invaliden, abnormalen,
armoedzaaiers, rovers en moordenaars zijn troost zocht bij de voorspellingen van de
Raadgever. Deze gaf de armoedigen niet alleen een zinvol bestaan, maar was
bovendien in staat om de meest meedogenloze moordenaars op het rechte pad te
krijgen, waar de autoriteiten nooit in geslaagd waren. De Raadgever is weliswaar
geen personage waarvan je gaat houden (daarvoor zijn zijn ideeën te bizar), maar
wel een fascinerende verschijning. Daartoe draagt ook bij de waas van onbekendheid
waarin hij gehuld blijft. Zoveel als we te weten komen over de bekeerden, zo weinig
over hun leider. Over wat hij denkt en voelt wordt niets geschreven. Hij blijft een
mysterieuze prediker met een grootse uitstraling. Vargas Llosa heeft zorgvuldig
vermeden om hem op gemakzuchtige wijze af te schilderen als de bron van het kwaad.
Hij is in zekere zin een bewonderenswaardige, zij het dwaze idealist.
Hetzelfde geldt voor de leider van de derde expeditie, kolonel Moreira César. In
tegenstelling tot de opportunistische republikeinse leider Gonçalves, weet deze
koppensneller ondanks zijn wreedheid en fanatisme bewondering af te dwingen
omdat hij gelooft in de ideeën waarvoor hij vecht, al zijn de rampzalige gevolgen
daarvan bekend: ‘Daar is het leger voor. Om de nationale eenheid op te leggen, om
vooruitgang te brengen, om gelijkheid te bewerken onder de Brazilianen en het land
modern en sterk te maken.’ De Raadgever en de kolonel zijn behept met die tragische
combinatie van oprecht idealisme en verpletterend fanatisme die zoveel leed op zijn
geweten heeft. Zonder zoveel woorden is De oorlog van het einde van de wereld dan
ook een pleidooi voor zelfkritiek, voor relativeringsvermogen, voor gematigdheid.
Hoe actueel dit thema is bewijzen de weerzinwekkende activiteiten van de
guerrillerogroep Sendero luminoso in Peru, nog communistischer dan Stalin. De
oorlog van het einde van de wereld bevat de tragiek van Latijns-Amerika in een
notedop: extreme armoede tegenover buitensporige rijkdom, stad tegenover platteland,
beschaving tegenover barbarij, natuurrampen, politieke onbetrouwbaarheid, corrupte
pers, geweld en - bovenal - fanatisme op alle fronten: militair, politiek en religieus.

Traditionele roman
Het is echter ook heel goed mogelijk om De oorlog van het einde van de wereld
uitsluitend te lezen als een aangrijpende oorlogsroman, hetgeen ongetwijfeld
aanzienlijk heeft bijgedragen tot het commerciële succes van het boek. Er is sprake
van wat Aad Nuis in deze krant in verband met De naam van de roos zo treffend de
vulgaire onderstroom heeft genoemd. Het boek is zowel voor oppervlakkige als voor
veeleisende lezers aantrekkelijk. Een andere treffende parallel tussen de romans van
Eco en Vargas Llosa is dat in beide werken religieuze en wereldlijke macht op
gespannen voet met elkaar staan. Vargas Llosa geeft echter niet zo'n duidelijke
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indeling in goed en kwaad als Eco. In De naam van de roos bestaat er geen twijfel
over dat Jorge van Burgos en bij voorbeeld ook fra Dolcino (die zich evenals de
Raadgever met een groep ketters heeft teruggetrokken in een dorp, waar hij met
militair geweld wordt verdreven) niet deugen. En zo hoort het ook in een detective.
Vargas Llosa doseert goed en kwaad op veel subtielere wijze, namelijk binnen zijn
personages. Daar staat tegenover dat de humor en de geraffineerde wijze waarop
Eco historische documenten verwerkt heeft, De naam van de roos een luchtigheid
geven die ik in De oorlog van het einde van de wereld soms mis, al is het werk zeker
niet van ironie gespeend.
Vargas Llosa vond blijkbaar dat hij aan de politieke intriges niet genoeg had, want
het oorlogsverhaal is ook gelardeerd met diverse amoureuze verwikkelingen. Ze
maken een nogal obligate, want geconstrueerde indruk.
Het is een verbazingwekkend traditionele roman. Verbazingwekkend, want hoewel
Vargas Llosa nooit onder stoelen of banken heeft gestoken dat hij een verhaal wil
vertellen (dat is wellicht de reden waarom hij, evenals García Márquez, een groot
publiek heeft weten te bereiken), heeft hij zich altijd een ambitieus auteur getoond.
In De stad en de honden, Het groene huis en Conversación en La Catedral (zijn
enige nog niet in het Nederlands vertaalde roman) wist hij op adembenemende wijze
modernistische romantechnieken te combineren met de verworvenheden van de
negentiende-eeuwse roman. Zijn vorige roman, Tante Julia en meneer de schrijver,
betekende met zijn heldere structuur en eenvoudige taal een opvallende versobering,
die uitstekend paste bij het luchtige onderwerp. De oorlog van het einde van de
wereld zet deze ontwikkeling voort. Het verhaal wordt min of meer in chronologische
volgorde verteld (met uitzondering van deel vier, waarin heel voorzichtig de voor
zijn werk zo typerende, opwindende verspringingen zijn te vinden) en er wordt keurig
vermeld wie er aan het woord is. Het ligt voor de hand om deze stap terug als
gemakzuchtig te karakteriseren, maar ik denk dat met voortzetting van zijn
literair-technische ambities na Conversación en La Catedral (Vargas Llosa's
gecompliceerdste werk) de steriliteit zou zijn binnengetreden waarvan krachttoeren
als Terra nostra van Carlos Fuenes of Boek voor Manuel van Cortázar niet vrij zijn.
Vargas Llosa moet bovendien extra op zijn hoede zijn geweest omdat het onderwerp
omvangrijker is dan ooit tevoren en voor het eerst niet-Peruaans.
De lezer komt intellectueel misschien iets minder aan zijn trekken dan in de drie
hierboven vermelde romans, maar dat neemt niet weg dat goed en kwaad in De oorlog
van het einde van de wereld geraffineerder dan ooit zijn gedoseerd.
Vertaalster Mariolein Sabarte Belacortu mag alleen al om haar
doorzettingsvermogen geprezen worden. Dat haar vertaling bovendien even
meeslepend en spannend is als het origineel, maakt haar werk nog
bewonderenswaardiger. Ik hoop dat zij Conversación en La Catedral binnenkort
onder handen neemt. De Nederlandse editie bevat een aantal extraatjes. Er zijn twee
kaartjes afgedrukt, die een hulpmiddel vormen bij de lectuur van de militaire
expedities. Er is ook een boekenlegger toegevoegd, waarop de voornaamste
personages zijn vermeld. Net als bij de stamboom van het Buendíageslacht waarmee
de Nederlandse editie van Honderd jaar eenzaamheid is verfraaid, kun je je afvragen
of het de lezer niet wat al te gemakkelijk wordt gemaakt. Vaststaat in ieder geval dat
de lectuur er comfortabeler door wordt.
■
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De politiek van de domheid
Barbara Tuchmans geschiedenis van de houthoofdigheid in de
politiek
The March of Folly From Troy to Vietnam door Barbara W. Tuchman
Uitgever: Michal Joseph, 427 p., f 66,20 Importeur: Nilsson & Lamm
Aad Nuis
Er valt veel kwaads te zeggen over de heren die in de tweede helft van de achttiende
eeuw het Britse parlement bevolkten - maar spreken, dat konden ze. Ik zou het gezicht
van Dolman wel eens willen zien als hij plotseling zo'n redenaar in zijn klasje zou
krijgen. Dat was nog iets anders dan eenmaal per jaar een grap over Jan Splinter.
Edmund Burke bij voorbeeld was niet alleen een politiek denker van de eerste orde,
hij was ook een parlementariër die het prachtig kon zeggen, en dat zonder ophouden
deed. Zijn pathos kon ijzervreters tot tranen drijven, zijn hoon was verschrikkelijk,
zijn humor deed ook de mikpunten van zijn spot voortdurend in lachen uitbarsten.
Daarbij wond hij zich veelal zo op dat zijn vrienden hem aan zijn jaspanden moesten
vasthouden.
En hij was de enige niet. Charles Townshend, de man die misschien meer dan enig
ander gedaan heeft om de Amerikaanse koloniën naar de onafhankelijkheid te drijven,
de man ook die doorging voor de pienterste kerel in Engeland zoals de Schot David
Hume niet zonder droge ironie van hem zei, kon zelfs een magnifieke speech houden
als hij dronken was, wat niet zelden voorkwam. Ook de toevallen waaraan hij leed
hielden hem niet tegen: hij viel neer, stond weer op en donderde voort of er niets aan
de hand was.
De grootste spreker van allen was zonder twijfel de oude William Pitt. Die maakte
er een hele voorstelling van, altijd in vol ornaat en met de staatsiepruik op; dat hij
kwam binnenstrompelen op de dikke enkels van de zware jichtlijder, zal dat alleen
maar indrukwekkender hebben gemaakt. Net als de anderen hield hij zijn toespraken
uit het hoofd, al probeerde hij een bijzondere vondst wel eens van tevoren op papier
uit, en hij gebruikte er alle gebaren en stembuigingen van het theater bij. Als hij
fluisterde kon zijn stem tot op de achterste banken verstaan worden, en op volle
sterkte kon je hem ook in de wandelgangen en op de benedenverdieping horen. Hij
sneuvelde ook haast letterlijk in het debat. Ofschoon hij steeds gefulmineerd had
tegen de anti-Amerikaanse politiek van de regering, kon hij de volledige
onafhankelijkheid van de koloniën niet verkroppen toen die door zijn vrienden in de
oppositie ten slotte werd voorgesteld. Nog één keer sleepte hij zich naar het parlement,
ondanks die eeuwige jicht en steeds diepere depressies. Maar zijn stem begaf het,
hij stortte ter aarde, en drie weken later was hij dood, nadat hij zich op zijn sterfbed
uit de Ilias de dood van Hector had laten voorlezen.
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Maar al deze welsprekendheid en het esprit, de intelligentie en de politieke wijsheid
die er vaak in opgeslagen waren, verhinderden niet dat dit briljante gezelschap erin
slaagde, in nog geen twintig jaar door verregaande kortzichtigheid een wereldrijk
uit hun handen in stukken te laten vallen. In 1760 was er in de Amerikaanse koloniën
nog niemand die zelfs maar over onafhankelijkheid peinsde, in 1780 was het gebeurd.
Door een combinatie van even bazige als futiele belastingmaatregelen en het
onvermogen ze uit te voeren had Engeland zijn rijkste wingewest verspeeld en zijn
energiekste landgenoten tot buitenlanders gemaakt, bondgenoten bovendien van de
net verslagen aartsvijand Frankrijk, die daardoor weer de overhand had gekregen.
De blunder leek in die tijd nog erger in zijn gevolgen dan hij achteraf is gebleken.
Dat Engeland in de negentiende eeuw de schade ruimschoots goed zou maken, was
nog niet te voorzien. ‘We zullen gereduceerd worden tot een miserabel eilandje, van
een machtig wereldrijk zullen we afzinken tot een even onbeduidend land als
Denemarken of Sardinië,’ klaagde Horace Walpole in een brief; ‘Frankrijk zal ons
hooghartiger de wet voorschrijven dan wij het ooit aan Ierland hebben gedaan!’ Van
het begin af aan was er vol vuur en geest tegen de dreigende blunder gewaarschuwd,
onder anderen door Burke en Pitt. Hoe kon het dan dat hij toch werd begaan?

Stommiteiten
Het Engelse regeringsstelsel was niet ideaal. De samenstelling van het parlement
had meer met protectie te maken dan met de representatie, - maar het is zeer de vraag
of een zuiverder weerspiegeling van de volkswil geleid zou hebben tot minder
geringschatting van de Amerikanen. Belangrijker was waarschijnlijk de omstandigheid
dat het kabinet geheel uit adelijke amateurs placht te bestaan, met gewoonlijk minstens
evenveel oog voor hun veelomvattende particuliere besognes en geneugten als voor
de staatszaken, terwijl daaronder nog allerminst sprake was van een gedisciplineerde
ambtelijke bureaucratie. Maar wie zulke systeemgebreken wil laten opdraaien voor
het debâcle, moet er eerlijkheidshalve wel bij zeggen dat Engeland onder hetzelfde
systeem kort tevoren tot eerste wereldmacht was uitgegroeid, en korte tijd later
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glansrijk de Napoleontische oorlogen doorstond. Een toevallige samenloop van
omstandigheden en persoonlijkheden dus?
Barbara Tuchman heeft in haar nieuwe boek, The March of Folly, weinig geduld
met dergelijke verklaringspogingen. De historische stommiteit van de Engelse
regeerders uit die jaren moet verklaard worden uit hun stommiteit - dat is haar
eenvoudige stelling. De macht der domheid, zo kan haar titel waarschijnlijk het best
worden vertaald. Domheid is een gesel die de mensheid de geschiedenis door heeft
geteisterd; bestuurders zijn er gemeenlijk nog vatbaarder voor dan gewone mensen.
In hen wordt de domheid tot domheidsmacht. Haar boek is een poging die bijzondere
regeerdersstupiditeit te omschrijven en met historische voorbeelden toe te lichten.
Het is een dik boek, maar het had helaas nog veel dikker kunnen zijn.
Tuchmans begrip folly is niet helemaal hetzelfde als domheid. Er zit iets van gekte
in, als in dwaasheid of de zotheid waarvan Erasmus de
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lof zong. Ze wil er politiek handelen mee aanduiden dat evident strijdig is met het
landsbelang. Maar omdat ze daarbij niet alleen uitgesproken dolzinnigheid maar ook
boosaardige en verraderlijke motieven en zelfs het moeras van de dubbelhartigheid
buiten beschouwing laat, komt het in de praktijk toch op eenvoudige domheid neer.
Ze heeft het graag over ‘woodenheadedness’, stijfkoppigheid: de neiging van
machthebbers zich door feit noch argument van een eenmaal ingeslagen weg te laten
afbrengen. Eerst gaat Tuchman kort in op een paar klassieke voorbeelden van de
kwaal: het paard van Troje, dat door de Trojanen zonder nader onderzoek de stad
werd binnengesleept ondanks de waarschuwingen van Laocoön en Cassandra; het
geval van koning Rehobeam, zoon van Salomo, die door zijn arrogante optreden tien
van de twaalf stammen Israëls voorgoed zijn rijk uitjoeg; het geheimzinnige, misschien
toch niet alleen door eenvoudige domheid te verklaren, verlamde gedrag van
Montezuma, heerser der Azteken.
Maar veruit het grootste deel van het boek gaat op aan drie gedetailleerde studies
van politieke domheid in het groot. Voorwaarden bij de selectie waren voor Tuchman
dat de blunder al in de eigen tijd door sommigen als blunder werd herkend - anders
zouden we onze maatstaven geforceerd aan het verleden opleggen - dat er een redelijk
alternatief voorhanden was, en dat een hele regerende groep de blunder beging - niet
één loslopende heerser, anders zou het al te makkelijk worden. De eerste studie gaat
over een zestal renaissancepausen, die tussen 1470 en 1530 door extreme wereldsheid
de splitsing van de kerk over zich afriepen. De tweede betreft, zoals gezegd, de
manier waarop Engeland Amerika kwijtraakte. De derde behandelt de Amerikaanse
Viëtnam-politiek.

Sermoen
De verdiensten van Tuchman zijn ook in deze studies weer duidelijk aanwezig: een
briljante stiliste of denkster is zij niet, maar ze verstaat de kunst een massa feiten zo
ordelijk te rangschikken dat er een vlot leesbaar, overzichtelijk verhaal ontstaat dat
niettemin evenwichtig is en dat in zijn streven naar eenvoud de raadselachtige
ingewikkeldheid van de geschiedenis niet al te zeer geweld aandoet. Vooral het
hoofdstuk over de welbespraakte Engelsen die zich zo op Amerika verkeken vond
ik boeiend. Het verhaal over de pausen graaft niet erg diep, en viel me wat tegen na
Tuchmans grote en verrassende studie over één eeuw eerder in The Distant Mirror.
De samenvatting van de Viëtnamese ellende is competent in zijn heldere beknoptheid,
al voegt zij geen nieuws toe aan het vele dat daarover de laatste jaren is geschreven.
Maar hoe deugdelijk de onderdelen ook zijn en hoe sterk de centrale these over
de domheidsmacht ook lijkt, het boek als geheel is een teleurstelling. De vraag is
hoe dat komt. Om te beginnen is het altijd riskant een geschiedverhaal tot een centrale
stelling te herleiden. Het wordt dan al gauw een preek, met toepassingen.
Vruchtbaarder is de omgekeerde weg, die bij voorbeeld in The Distant Mirror wordt
gevolgd. Daar zit ook wel een vergelijking met het heden en een lesje voor de
toekomst onder, maar de hoofdzaak is juist dat de werkelijkheid van het verleden
ons aan het eind gevarieerder en ingewikkelder voorkomt dan aan het begin.
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Gaan we ervan uit dat Tuchman nu eenmaal haar sermoen wilde afsteken, dan had
ze toch minstens haar voorbeelden wat verrassender kunnen kiezen. De lezer kijkt
er niet van op dat haast spreekwoordelijke gevallen van regeerdersdomheid na haar
analyse inderdaad gevallen van regeerdersdomheid blijken te zijn geweest. Het zou
nog iets anders zijn als ze deze gevallen te lijf was gegaan met honende
verontwaardiging, in een stijl die men als het ware bij de jaspanden zou moeten
vasthouden, maar dat ligt niet in haar aard. Ze blijft op haar eigen evenwichtige
manier de overbekende weg verkennen.
Juist daardoor wordt ook duidelijk dat haar stelling over de domheid van de grote
verliezers wel erg oppervlakkig is. Interessant wordt het pas als we er iets aan
toevoegen dat Tuchman in haar boek niet opmerkt, namelijk dat de grote winnaars
dom zijn op haast precies dezelfde manier. Elke politicus vormt zich uit de chaos
van informatie een visie op de werkelijkheid; die visie betekent onvermijdelijk dat
hij aan bepaalde feiten en samenhangen meer waarde toekent dan aan andere. Als
hij bovendien op de werkelijkheid invloed wil uitoefenen. - en dat is zijn werk - dan
zal hij zich niet zo gauw van zijn visie laten afbrengen. Met andere woorden: een
zekere mate van houthoofdigheid is noodzakelijk voor het doeltreffend bedrijven
van politiek. Wie elke dag opnieuw zijn uitgangspunt aanpast aan het laatste nieuws,
kan beter een ander vak kiezen. Journalist misschien, of historicus.
Het is ook helemaal niet zeker dat winnaars zelfs maar gradueel wendbaarder,
intelligenter of ruimer van geest zijn dan verliezers. Winnaars hebben meer geluk
gehad, dat is het enige wat er met zekerheid over te zeggen valt. De oude Pitt was
een weergaloze stijfkop, die alles altijd beter wist dan ieder ander, zijn zoon de jonge
Pitt werd door Hazlitt beschreven als een toonbeeld van op niets gebaseerde
obstinaatheid, Winston Churchill was van hetzelfde laken een pak. Hadden ze hun
oorlogen verloren, dan zouden ze perfect illustratiemateriaal voor dit boek zijn
geweest; al die pausen en presidenten zouden ernaast tot twijfelgevallen zijn verbleekt.
Maar ze wonnen alle drie hun oorlog. Daardoor zijn ze nu geen historische domoren,
maar toonbeelden van karaktervastheid.
Bij iedere volgende crisis in de historie staan nieuwe stijfkoppen tegenover elkaar.
De soepele hoofden staan langs de kant. De geschiedenis oordeelt achteraf, maar
voor morgen heb je niets aan die oordelen als je wilt uitmaken welke stijfkop de
domoor zal blijken, en welke de volhouder die wint. Misschien dat er uit de visies
van het verleden iets te leren valt, maar niet uit de mate van hardnekkigheid waarmee
er door deze en gene aan werd vastgehouden.
Tuchman, die dit probleem niet onderkent, is iets optimistischer. Ze weigert toe
te geven dat Coleridge gelijk heeft als hij de geschiedenis een lantaarn op de
achterplecht noemt, al aarzelt ze bij het trekken van meer positieve conclusies. Heel
terloops heeft ze, in het hoofdstuk over het verlies van Amerika door Engeland, dan
al een aardige proef op de som gegeven.
Er zat namelijk nog een bijzonder personage in dat welbespraakte parlement. Een
groot historicus, de grootste van alle misschien, en bovendien gespecialiseerd in de
ondergang van wereldrijken: Edward Gibbon. Welk standpunt nam hij in? Hij was
een gedwee volgeling van de regering die zo stom bezig was Amerika weg te gooien.
Wel schreef hij thuis op dat ‘de denkende vrienden van de regering bepaald niet
optimistisch zijn.’ Heel verstandig, ook tegenwoordig zijn zulke verstandige
backbenchers nog bij bosjes te vinden trouwens, bij elk probleem dat zich voordoet.
Maar schieten we er iets mee op? Dat bedoel ik.
■
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De rekbaarheid van het modernisme
De overeenkomsten tussen Du Perron en James Joyce
Het modernisme in de Europese letterkunde door E. Ibsch en D. Fokkema
Uitgever: De Arbeiderspers, Synthese - stromingen en aspecten, 376 p.,
f44,50
Ton Anbeek
Toen Het modernisme in de Europese letterkunde een halfjaar geleden werd
aangekondigd, bevatte die tekst een intrigerend zinnetje: ‘Carry van Bruggen,
Vestdijk, Ter Braak en Du Perron blijken minder uniek, maar niet minder
belangwekkend te zijn.’ De vier Nederlanders zouden in een Europese context worden
geplaatst, zoveel was duidelijk. De studie die nu als een kloek gebonden boek is
verschenen presenteert zich dan ook als een oefening in vergelijkende
literatuurwetenschap.
Dat vak heeft de laatste jaren helaas veel te lijden gehad door de expansie van haar
zusterdiscipline, de theoretische literatuurwetenschap. Nu de belangstelling voor
literatuurgeschiedenis toeneemt, krijgt ook de vergelijkende literatuurwetenschap
meer kans, omdat ieder zinnig mens beseft dat een geschiedenis van de literatuur
van ons kleine landje niet valt te schrijven zonder aandacht voor de invloed van de
omringende taalgebieden. Het modernisme in de Europese letterkunde is een
grensdoorbrekende studie. Het boek laat de winst, een enkele keer ook het gevaar
van zo'n multinationale onderneming zien.

E. du Perron

De term modernisme wordt vaak gebruikt als verzamelnaam voor een groot aantal
onderling nogal verschillende vernieuwingsbewegingen die tussen de twee
wereldoorlogen het literaire leven schokten, zoals het futurisme, dadaïsme,
expressionisme, surrealisme. Een overzicht van al die richtingen met hun soms naar
taalgebied weer afwijkende namen vindt men bij voorbeeld in de Penguin-pocket
Modernism. Ibsch en Fokkema willen aan de term een andere inhoud geven. Zij
wijzen erop dat een aantal van de belangrijkste prozaïsten uit de periode 1910-1940
(Proust, Joyce, Virginia Woolf, Thomas Mann) juist niet tot een van de genoemde
bewegingen (die vaak vooral de poëzie raken) gerekend kan worden, terwijl die
auteurs toch allerlei kenmerken gemeen hebben.
Ibsch en Fokkema willen laten zien hoe deze schrijvers, zich afzettend tegen het
naturalisme/realisme, tot vergelijkbare resultaten komen. Het in kaart brengen van
die overeenkomsten is het doel van hun onderzoek.
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Robert Musil

Wat kenmerkt nu de modernistische auteur? In de eerste plaats: hij zet zich af
tegen het realisme van zijn voorgangers. Waar de realistische schrijver gelooft in de
mogelijkheid om de wereld natuurgetrouw weer te geven, is de modernist er zich
van bewust dat hij alleen een voorlopige, fragmentarische interpretatie van de
werkelijkheid kan geven. Zijn visie is nooit meer dan een hypothetische constructie.
Vaak wordt er in het modernistische kunstwerk ook over die voorlopigheid
gefilosofeerd, wat deze boeken een uitgesproken intellectualistisch karakter geeft.
De modernist heeft dan ook een grote voorkeur voor beschouwende genres als de
brief, het dagboek, het essay; schrijft hij een roman, dan vervagen daarin de grenzen
tussen roman en essay. Een gevolg van zijn kritische instelling is ook dat de
modernistische schrijver zich niet graag onvoorwaardelijk politiek engageert. Hij
koestert zijn afstandelijkheid; intellectuele mobiliteit, twijfel en ironie zijn
modernistische sleutelbegrippen. Zeer wantrouwend staat de modernist tegenover
de taal: taalgebruik kan verhullen, verstarren, vastpinnen wat in principe vloeiend
en dynamisch zou moeten blijven.

Thomas Mann

Hoezeer de taal misleidend kan zijn, blijkt bij voorbeeld uit de vorige alinea. Want
bij mijn portrettering van ‘de’ modernist, lijkt het iemand die men bij wijze van
spreken in levenden lijve zou kunnen ontmoeten. In werkelijkheid gaat het natuurlijk
om een constructie: schuift men alle overeenkomstige kenmerken bij elkaar, dan
ontstaat dit ‘profiel’.
Het fascinerende van Het modernisme in de Europese letterkunde is dat het auteurs
met elkaar in verband brengt die op het eerste gezicht nogal verschillend zijn (Du
Perron en Italo Svevo, James Joyce en Thomas Mann, André Gide en Carry van
Bruggen). Natuurlijk is het dan de taak van de lezer om uit te maken of de
onderzoekers er werkelijk in slagen de behandelde auteurs binnen het profiel te
passen. Blijft er niet ergens een arm of been buiten het portret steken? Is met het
aanwijzen van de modernistische kenmerken iets essentieels over het werk van een
bepaalde schrijver gezegd, of raakt het mogelijk alleen de oppervlakte? Het is aardig
dat eens na te gaan bij de eerder genoemde Nederlandse auteurs: Carry van Bruggen,
Vestdijk, Ter Braak en Du Perron.
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James Joyce

Du Perron als modernist
De behandeling van Het land van herkomst laat de voor- en nadelen van deze
comparatistische aanpak goed uitkomen. Het valt Fokkema niet moeilijk
modernistische trekken in dit boek aan te wijzen. De weerstand die deze ‘anti-roman’
ontmoette, is kenmerkend voor het onbegrip waarmee ook andere modernistische
teksten werden bejegend. Ook wat Fokkema zegt over de merkwaardige vroege
novellen van Du Perron is verhelderend. En toch bevredigt zijn ‘modernistische
interpretatie’ van Het land van herkomst mij niet helemaal. Bulhof heeft in zijn
Synthese-boekje over die roman mijns inziens overtuigend aangetoond dat één thema
de schijnbaar losse ordening van de hoofdstukken verbindt, namelijk dat van de
trouw: trouw aan het verleden, aan vrienden, aan de geliefde, aan zich zelf. Bulhof
noemt dit grondmotief ‘ietwat ouderwets’; een romanfiguur als Héverlé (waarvoor
André Malraux model stond) houdt er een heel wat relativerender visie op na. Kan
men nu Het land van herkomst een modernistische tekst noemen als de kern ervan,
de trouw, zo on-modern is? De trouw die in Het land van herkomst wordt beleden,
staat ook in scherp contrast met theorieën als die van Gide, die de ‘acte gratuit’ verde-
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digt. Zijn Gide en Du Perron dan toch beide ‘modernist’? Wordt het begrip daarmee
niet al te zeer uitgerekt?
De behandeling van Vestdijk is wel heel summier en men gaat voorbij aan zijn
opstel ‘Het pernicieuze slot’ waarin het onnatuurlijke van elke romanconstructie
wordt benadrukt: het volle leven is nooit weer te geven. Van Ter Braak worden vooral
zijn twee curieuze romans besproken. Fokkema's ‘modernistische interpretatie’ zal
hopelijk de discussie over die merkwaardige teksten (beide herdrukt in de
Salamander-reeks) stimuleren. Andere aspecten van Ter Braak worden alleen
aangestipt, wat begrijpelijk is in een studie die toch al een respectabele omvang heeft
gekregen. In ieder geval kan men Ter Braaks argwaan tegenover de ‘grammatica’
makkelijk in een modernistisch kader plaatsen; datzelfde geldt voor zijn ironie.
Problematisch is de behandeling van de door Ter Braak bewonderde Carry van
Bruggen. Een boek als Eva stelt, net als Het land van herkomst, de vraag hoe rekbaar
het begrip modernisme is als zowel deze roman van de ernstige, tobbende schrijfster
als het baldadige werk van Gide of het door en door ironische oeuvre van Thomas
Mann erdoor worden gedekt. Al deze gevallen roepen de vraag op of door deze
modernistische lezing bepaalde essentiële verschillen niet te zeer worden
gladgestreken. Enigszins verontrustend lijkt me dat een kwestie waar men zich in de
jaren dertig in Nederland nogal druk over maakte, de Vorm of Vent-antithese, binnen
de modernistische benadering helemaal wegvalt. Want zowel een werk waarin de
persoonlijkheid van de auteur sterk op de voorgrond treedt (de vent), als een tekst
die zich zo ‘onpersoonlijk’ mogelijk voordoet, worden door Ibsch en Fokkema
‘modernistisch’ genoemd. Het lijkt me minder gelukkig als zulke dominante
verschillen naar de achtergrond verdwijnen. Deze kritische kanttekeningen (die in
een bespreking gauw lijken te overheersen, omdat een bezwaar nu eenmaal moet
worden toegelicht) nemen niets weg van mijn bewondering voor dit boek. Het is een
boeiende poging om greep te krijgen op de overeenkomsten tussen een aantal van
de belangrijkste twintigste-eeuwse Europese schrijvers. Ook waar het tot tegenspraak
prikkelt, stimuleert het daardoor al een zinnige discussie over die auteurs. Een boek
dus om elke literatuurliefhebber aan te raden?

Code
Jammer genoeg niet, want deze studie is geschreven in het jargon van die tak van de
literatuurwetenschap die zich bedient van termen uit de semiotiek. De modernistische
ideeën heten dus elementen van een ‘modernistische code’. Fokkema en Ibsch zullen
ongetwijfeld op de vraag of het nodig was hun boek zo ingewikkeld te maken,
antwoorden: wetenschap vereist precisie, vaktaal legt begrippen ondubbelzinnig vast.
Toch kan men hier zijn twijfels hebben.
Wat betekent het dat bepaalde schrijvers een modernistische ‘zendercode’ hanteren?
Dat ze allemaal dezelfde codeermachine in hun hoofd hebben? Natuurlijk niet. Het
gaat in de eerste plaats om kenmerken die door onderzoekers in teksten worden
opgemerkt, kortom: om interpretatie. Nu laat zo'n interpretatie vrijwel altijd ruimte
voor andere invalshoeken. Een simpel voorbeeld: Proust, een door Ibsch als modernist
behandelde schrijver, figureert in het boek van Dresden over Symbolisme dat in
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dezelfde Synthese-reeks verscheen als... symbolist. Dresden en Ibsch zijn
gekwalificeerde onderzoekers, allebei hebben ze hun gelijk. De conclusie kan alleen
maar zijn dat er in het werk van Proust symbolistische én modernistische elementen
zijn aan te wijzen. Anders gezegd: het werk leent zich zowel voor de ene als de
andere lezing. Vergelijkbare opmerkingen zijn er ook te maken over Het land van
herkomst: modernistische kenmerken, ongetwijfeld, maar daarnaast die ‘ouderwetse’
trouw. Of Eva van Carry van Bruggen: modernistische aspecten, maar niets van de
ironie van Mann of speelsheid zoals bij Gide. Kortom, deze auteurs zetten zich
allemaal af tegen de realistische traditie, maar hun resultaten verschillen te veel om
een star begrip als ‘zendercode’ te rechtvaardigen. Als er overeenkomsten bestaan,
dan worden die in de eerste plaats aangewezen door de onderzoekers (soms, niet
altijd, in navolging van toenmalige critici). Juist het hypothetische karakter van
dergelijke overeenkomsten wordt door de rigide terminologie verhuld.
In de literatuurwetenschap is het hanteren van het begrip ‘code’ allerminst
onbestreden gebleven. Sommigen zien er niet meer in dan een misleidende metafoor
en Het modernisme in de Europese letterkunde heeft mij niet overtuigd van de
zinnigheid ervan. Waar de winst dubieus blijft, is het verlies helaas duidelijk genoeg:
het jargon kan gemakkelijk als struikelblok fungeren (vooral omdat het in het eerste
hoofdstuk het ‘ergst’ is). Een Synthese-boek richt zich niet uitsluitend tot vakgenoten,
en zeker een studie als deze, die zoveel taalgebieden bestrijkt, moet in principe een
breed publiek van belangstellende lezers kunnen vinden. Onthullend genoeg verdwijnt
het jargon vrijwel als de onderzoekers schrijven over een auteur die hen na aan het
hart ligt: Fokkema in een verhelderend hoofdstuk over Svevo, Ibsch als ze de
subtiliteiten van Doktor Faustus analyseert.
Het bezwaar laat zich nog op een andere manier formuleren. In het eerste hoofdstuk
maken de twee onderzoekers duidelijk kenbaar hoezeer zij zich kunnen vinden in de
taalkritiek van de modernistische auteurs. Ik citeer: ‘Aan de zuivering van bedorven
taalgebruik heeft iedere samenleving die zich niet bij voorbaat op één voorstelling
van zaken - één ideologie - heeft vastgelegd, behoefte. Naar onze mening ligt de
maatschappelijke relevantie van de literatuur - en daarmee ook haar kracht - in de
rol van katalysator die zij in het algemene communicatieproces vervult.’ In de laatste
zin wordt het belang van literatuur in het algemeen gekoppeld aan de mogelijkheid
om verstarrend taalgebruik te doorbreken. Er ligt iets bitter-ironisch in het feit dat
een studie waarin zoveel over taalkritiek en ironie wordt gesproken, zelf is vergeven
van een jargon dat door iemand als Ter Braak ogenblikkelijk als ‘moderne scholastiek’
zou zijn ontmaskerd. Met andere woorden: wat doodzonde dat dit boek over het
modernisme niet wat meer in modernistische geest geschreven is.
■
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Christiaan jr. gerehabiliteerd
Elisabeth Keesing en het probleem van de historische roman
Constantijn en Christiaan door Elisabeth Keesing Uitgever: Querido, 228
p., f27,50
Thomas Rosenboom
Het inmiddels vrij aanzienlijke oeuvre van Elisabeth Keesing telt onder meer zes
romans, een toneelstuk en twee novellen. Daarvan was De zalenman het
boekenweekgeschenk voor 1960. Ze ontving verschillende literaire onderscheidingen,
maar haar naam heeft nog steeds geen grote bekendheid. Haar nieuwe boek is
Constantijn en Christiaan.
Constantijn de jonge hield dagboek. Het is in vier delen uitgegeven onder de titel
Journalen, maar erg geliefd heeft het hem niet gemaakt. De historici van de
negentiende eeuw vonden het lasterlijk en onbeschaamd, terwijl in onze eeuw Kalff
jr. nog eens met Constantijn afrekende door hem ‘een man van looden
onverschilligheid’ te noemen. Wat heeft Elisabeth Keesing bewogen om over juist
zo iemand een boek te schrijven?
Het begon er allemaal mee, verklaart zij in het eerste, inleidende hoofdstuk, toen
zij ‘uit pure nieuwsgierigheid’ eens in het dagboek wilde kijken of het niet meeviel.
Zij begaf zich in de ordeloze uitgave, en al spoedig werd het haar duidelijk waarom
genoemde historici weinig met Constantijn op hadden. Hij schrijft vrijmoedig over
persoonlijke verhoudingen en ook over zaken van liefde, wat voor de benauwde
moraal van de Victoriaanse historici uiteraard aanstotelijk of zelfs onverdraaglijk
moet zijn geweest. Het ongunstige oordeel van Kalff zal wel verband hebben
gehouden met het feit dat Constantijn nergens met democratische gevoeligheid
reageert op de navrante tegenstellingen van zijn tijd, de tweede helft van de
zeventiende eeuw. Dat is ook zo: die gevoeligheid bestond toen immers helemaal
niet. Maar al verontwaardigt hij zich dan nooit over verhoudingen en toestanden die
wij nu verkeerd zouden vinden, hij had wel zeker oog voor de misère die hij
tegenkwam en voor het dagelijkse leven van de gewone mensen. Nu eens met frisse
verwondering, maar dan ook weer vol compassie schrijft hij over de meest
uiteenlopende onderwerpen. Als secretaris van de Prins veel op campagne met het
leger maakt hij bij voorbeeld aantekening van een uitgeputte vluchteling of beschrijft
hij de ellende van de door de eindeloze oorlogen telkens weer opnieuw geplunderde
Zuidnederlandse dorpen - zij het ook dat deze bewogen notities plompverloren worden
afgewisseld met de kleine feiten van alledag.
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Elisabeth Keesing, foto Chris van Houts

Aangemoedigd door deze bevindingen met het dagboek maakte Elisabeth Keesing
nader studie van Constantijn jr., waarbij zij zijn aandacht voor het volle leven ook
bevestigd vond in zijn tekeningen, die inmiddels zijn geboekt als kunst van belang.
Ze raakte zo op deze ‘Nederlandse Pepys’ gesteld dat zij eenvoudig niet meer kon
nalaten over hem te schrijven. ‘Maar hoe?’ Achtereenvolgens verwerpt zij de
verschillende gerede mogelijkheden, zoals het dagboek opnieuw, maar nu goed
bezorgen of het vertalen in hedendaagse Nederlands, en een historische roman wil
zij er nog wel het allerminst uit bewerken: ‘Nee, nee.’ Ze wijst deze laatste
mogelijkheid laconiek af door op te merken dat wij de ware achtergronden van de
historische feiten immers niet kennen, en raakt hiermee aan een oude kwestie die
zolang de historische roman bestaat gedurig aan de orde is geweest.

Feit en fictie
Elisabeth Keesings afwijzing is op zich zelf niets bijzonders: de historische roman
is al sinds zijn ontstaan een veel gewraakt genre, met name ook door zijn eigen
beoefenaren. De historische roman werd pas mogelijk toen in de tweede helft van
de achttiende eeuw de houding ten aanzien van de geschiedenis zich zo ontwikkelde
dat het verleden als een andere wereld kon worden erkend. Doordat men de tijd begon
op te vatten als een bepalende en veranderende kracht werden er op allerlei gebieden
verschillen en ontwikkelingen - in de tijd - denkbaar, die men voorheen eenvoudig
niet kon vermoeden. De kindertijd, bij voorbeeld, kon nu als een andere toestand
worden begrepen dan de volwassenheid, wat het begin inhield van de pedagogiek,
en op dezelfde manier zag men het verleden nu ook als een andere wereld dan het
heden, een wereld die erom vroeg betreden en onderzocht te worden.
Bij deze ‘Eroberung der geschichtlichen Welt’ trokken literatuur en de nieuwe
geschiedwetenschap zij aan zij op, of beter: zij hielden daarbij gemeenschap in de
historische roman. Maar het oude lied van de liefde gaat nu eenmaal zo dat zo iets
nooit lang duurt, en al gauw ontstond er tweedracht tussen de partners feit en fictie.
De verhouding raakte steeds gespannener, en vanuit die situatie kon de historische
roman zich, om orde op zaken te stellen, in twee richtingen ontwikkelen: de
verbeelding moest inbinden, of de geschiedkundige ambitie. Die eerste ‘realistische’
variant, waarbij de historische feitelijkheid voorop werd gesteld, belandde na een
aanvankelijke opgang echter in een pijnlijke crisis: in historisch opzicht bleef zij
uiteraard bij de zuivere geschiedwetenschap ten achter, terwijl zij ook binnen de
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literatuur, als bastaard, voortdurend in opspraak is geweest. De andere variant, de
historische roman als literaire vorm, had betere kansen, en bepaalt ook sinds de
aanvang van de ontwikkeling het gezicht van het genre. De hoogtepunten van de
historische roman, hoe instructief voor hun periode vaak ook, waardeert men toch
op de eerste plaats als werken van kunst.
Beide varianten zochten dus de vijandelijkheid tussen feit en fictie te beëindigen
door ze te schikken in een hiërarchische verhouding, maar de spanning tussen de
twee onverzoenlijke elementen bleef sluimeren, waardoor de historische roman zijn
innerlijke verdeeldheid behield. Een schrijver die er niettemin in slaagde die zeldzame
vereniging tussen feitelijkheid en fictie te realiseren was Alessandro Manzoni. In
1840 voltooide hij de historische roman De verloofden, een klassiek voorbeeld, maar
nauwelijks vijf jaar later betwijfelde zelfs hij, op essayistische wijze, de toekomst
van het genre. Manzoni vroeg zich
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af of het, vanuit literair-esthetisch oogpunt, wel mogelijk zou blijven om verzonnen
feiten te verzoenen met historische feiten, zeker nu de geschiedwetenschap zich zo
serieus begon te ontwikkelen met eigen wetmatigheden, steeds overvloediger kennis,
enzovoort. Het voortdurend aanscherpende historische besef, voorzag hij somber,
zou na het heldendicht ook de historische roman wel eens geheel kunnen doen
verdwijnen.

Arrangement
De historische roman, kortom, is de hachelijke verhouding tussen feit en fictie, en
de schrijver ervan begint vanuit dat dilemma zijn boek te beramen. Hiervan is
Elisabeth Keesing zich ten volle bewust. Uit de opzet van het boek, die uitgebreid
wordt weergegeven in het eerste hoofdstuk, blijkt dat zij dit allereerste probleem niet
artistiek zal gaan oplossen, zoals Manzoni, maar uit de weg wil gaan door van de
fictie volstrekt af te zien en geen historische roman te schrijven. Nadat zij het
onderwerp van het boek heeft vastgesteld op de vriendschap tussen Constantijn en
zijn broer Christiaan, de man van onder meer het slingeruurwerk en vermaard
sterrenkundige, verklaart Elisabeth Keesing niet méér te ambiëren dan deze waar
gebeurde vriendschap zo volledig mogelijk te reconstrueren en na te vertellen. De
broers zullen hierbij ook de gelegenheid krijgen om, door hun brieven en het dagboek
van Constantijn, voor zich zelf te spreken. De schrijfster zal de feiten van de
vriendschap, zoals ze verborgen liggen in deze documenten maar bij voorbeeld ook
zijn op te maken uit de sneldichten van vader Huygens, die ook als dichter de
actualiteit op de voet volgde, verzamelen, ordenen en van commentaar voorzien,
zodat het geheel nog realistischer zal zijn dan de feiten zonder meer. Een heel enkele
keer zal zij zich, als er uit het materiaal geen zekerheid meer te verkrijgen valt, een
redelijke gissing permitteren, maar hierin zal zij zich zeer matigen omdat zij tenslotte
toch niet méér wil doen dan ‘stukjes van een puzzel aan elkaar zetten tot een geheel’.
Deze enerzijds bescheiden, want ‘selbstlose’ opzet van het bedoelde boek, die
tegelijkertijd echter ook de grootste speurzin, historisch gevoel en vertelkunst vergt,
wordt door het feitelijke boek volledig gestand gedaan. Overal staan citaten, elk
hoofdstuk en iedere paragraaf dragen de jaartallen van de beschreven episode, zodat
men heel zeker weet: dit is een documentaire, hier wordt niets verzonnen. Toch gaat
het boek de geschiedkundige studie te buiten: Constantijn en Christiaan is meer dan
zo zuinig mogelijk tot verhaal verbonden feitelijkheid. Elisabeth Keesing vertelt op
een toon van verstandhouding en vol sympathie over het tweetal met als creatief
effect dat zij zo hun levens een spanning verschaft die niet teruggebracht kan worden
tot de gebeurtenissen alleen. Het is een literaire dramatiek die het boek naar het einde
draagt, veroorzaakt door het engagement van de schrijfster en bewerkstelligd door
de presentatie van de gegevens: het arrangement en de stijl. Vanwege het literaire
surplus doet men het boek dus niet helemaal recht wanneer men het een
geschiedkundige studie zou noemen; is Constantijn en Christiaan dan toch onverhoopt
de historische roman die mevrouw Keesing ‘Nee, nee’ niet willen schrijven?
‘Een historische roman speelt in het verleden’: hoewel dit criterium niet altijd
zonder problemen blijft (tot hoever zal in dit verband het verleden het heden kunnen
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naderen, en hoe een boek te betitelen als Van Schendels Het oude huis, dat weliswaar
in de zestiende eeuw begint maar wordt voortgezet tot in de eigen tijd van de auteur?),
is het duidelijk dat Constantijn en Christiaan er volkomen aan voldoet. Toch is het
boek geen historische roman, eenvoudig omdat het geen roman is. ‘Roman,’ zegt
Vestdijk, ‘roman is zo ongeveer wat iedereen zich voorstelt als hij het woord hoort.’
Als dus een roman zo om en nabij is wat je denkt dat het is, dan is een documentaire
niet een roman. Elisabeth Keesing heeft noch de feiten, noch de fictie een relatief
overwicht gegund, maar zich gehouden aan de feiten alleen. Daarmee valt Constantijn
en Christiaan buiten het beschreven spectrum van het genre. In deze uiterst realistische
positie bevindt Elisabeth Keesing zich in het gezelschap van Hella Haasse, die over
haar documentaire Bentinckboeken liever spreekt van ‘samenstellen’ dan van
schrijven. Het lijkt wel alsof met Haasse en Keesing de cirkel zich sluit en Manzoni
gelijk krijgt: werd de historische roman eerst mogelijk met het levend worden van
het historische bewustzijn, nu schijnt datzelfde historische bewustzijn zo ver te zijn
ontwikkeld en brengt het zoveel scrupules met zich mee dat de historische roman,
althans voor de historici Haasse en Keesing op dit ogenblik, er door wordt uitgesloten.
■
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Een Vlaamse traditie
De terugkeer van C.C. Krijgelmans
Spaanse vlieg! door C.C. Krijgelmans Uitgever: De Bezige Bij, 164 p.,
f27,50
Jacques Kruithof
Hoe verdwijnt een schrijver uit de actuele literatuur? Hij is ooit veelbelovend geweest,
misschien zelfs een coryfee, maar zijn naam valt steeds minder vaak in interviews,
kritieken en essays. Na verloop van tijd krijgt hij nog slechts een paar regels in de
overzichten, en zijn lemma in de naslagwerken wordt bij elke herdruk weer iets
kleiner. Hij verdwijnt uit het circuit van referenties dat de levende literatuur vormt,
en belandt in de geschiedenis of in de vergetelheid.
Sommige schrijvers bespoedigen hun eclips zelf, door op te houden met publiceren.
Dat helpt niet altijd (Nescio, Vasalis), maar C.C. Krijgelmans is er een
schoolvoorbeeld van, hoe een schrijver eigenhandig zijn reputatie de das om kan
doen. Hij deed dat zo effectief dat ik hem nu bijna als een debutant moet voorstellen.
Toch trok hij wel bekijks met zijn eerste werk: bijdragen aan Podium en het Nieuw
Vlaams Tijdschrift, gevolgd door de experimentele tekst Messiah in 1961, en de
bundel Homunculi van 1967. In die tijd werd Krijgelmans (Aalst, 1934) bovendien
onder de aandacht gebracht door Hugo Claus, Ivo Michiels en Herman Teirlinck;
alleen wist de kritiek niet goed raad met hem.
Krijgelmans gold als een belofte, waarschijnlijk minder door zijn gepubliceerde,
dan door zijn aangekondigde werk. Beide boeken zouden fragmenten zijn van een
magnum opus, de ‘groots opgezette’ roman De Hunnen. Ivo Michiels stelde in het
vooruitzicht dat Krijgelmans in zijn ‘nog te schrijven oeuvre’ verder zou gaan op de
lijn van Joyce en Beckett. Hij was al begonnen met ‘een bewuste en gedurfde poging
om de roman naar zijn einde toe te schrijven’, en daar zou nog op volgen ‘de opening
naar een nieuw, niet minder absoluut begin’. Kortom: Krijgelmans leek de
sleutelfiguur te worden in de geschiedenis van de Europese roman, voor wie het
geloven wilde.

C.C. Krijgelmans

Hij zelf deed dat blijkbaar niet. Zo ver ik weet, hebben er tot in de jaren zeventig
nog wel wat verhalen en teksten van zijn hand in tijdschriften gestaan, maar lang
niet zo pretentieus als de vroegere waren of leken, en is er niets meer in boekvorm
verschenen tot onlangs Spaanse vlieg! uitkwam.
In deze verhalenbundel valt geen enkele ambitie te bespeuren om korte metten te
maken met de gangbare literatuur, of om anderszins de hemel te bestormen. De
Hunnen zijn kennelijk voorgoed aan Jan Cremer overgeleverd; een schrijverschap
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dat aan Michiels verwant was, en wellicht ook invloed op deze auteur heeft gehad,
lijkt opgegeven, zodat Spaanse vlieg! nog het meeste heeft van een tweede debuut.
Het boek bestaat uit vier verhalen, die het beste als grotesken aan te duiden zijn.
Ribbel met R heet het eerste en langste verhaal: deze merkwaardige naam draagt een
jongetje dat een schrijverschap onder de leden meent te hebben, en met pen en papier
klaar voor gebruik gaat zitten wachten tot het doorbreekt. Uiteindelijk krijgt hij geen
letter op papier, maar intussen heeft zich van alles afgespeeld in zijn verbeelding en
in zijn omgeving. Het meest opmerkelijk is de verschijning van God, bijgenaamd
het Spook, die geheel uit polyester bestaat en er zeer onchristelijke denkbeelden op
na houdt. Deze geschiedenis van een lege bladzijde neemt vrijwel de helft van de
bundel in beslag, en bezit vele kwaliteiten: humor, sarcasme, en zelfs een filosofische
inslag.
De groteske is van meet af aan een genre van humor en huivering: absurd en speels
van taal en voorstelling, maar tegelijk beklemmend doordat het verstand geen vat
krijgt op de werkelijkheid, noch op het relaas: in Ribbel met R is de rede ook
onderwerp van discussie. De overige verhalen zijn aanzienlijk korter, en minder
uitgewerkt, waardoor de inval, een absurde situatie, het moet stellen zonder de
complicaties die de Ribbel-geschiedenis interessant maken. Waar de nonsens de
overhand krijgt, valt de beklemming weg.
In De aanslag worden de gevolgen van een explosie in een station beschreven,
zoals ze door ‘vijf schokvaste geodipale camera's met getemperde interferentie en
focaal gespleten lenzen’ zijn vast gelegd. Een bom, bij toeval geplaatst in een wagon
vol dynamiet, doodt een groot aantal mensen, wier laatste ogenblikken hoogst laconiek
weergegeven worden.

Seksboetiek
De lange titel Tegen een bizarre achtergrond van algemeen verderf hoort bij de
kortste vertelling: in een stad, getroffen door ‘de C en A bommen’, werkt een
moordenaar voor iemand die genitaliën verzamelt; ze heten allebei Lebbert. Ten
slotte gaat het titelverhaal over de eigenaar van een seksboetiek, die verkoopstertjes
terroriseert in een lingeriewinkel. Veel flauwe kul, zij het soms geestig verteld, maar
de indruk van gedrevenheid die Ribbel met R in zijn beste ogenblikken maakt,
ontbreekt hier volledig.
De schrijver van grotesken heeft natuurlijk te kampen met de gehardheid van zijn
lezers. Niet alleen kennen ze zijn voorgangers, ze zijn door de zogenaamde zwarte
humor in film, literatuur en conversatie wel wat gewend geraakt. Het is uiteraard
tragisch dat twee gelieven op het stationsplein elkaar net niet meer in de armen
kunnen vallen, en evenzeer is het macaber dat hun myriaden deeltjes zich in de
schokgolf verenigen, maar enkel voor naïeve lezers heeft dat nog een schokeffect.
De vergroting en vergroving in deze drie verhalen lijkt me in elk geval veel minder
effectief dan het veel subtieler en meer uitgesponnen vertellen over Ribbel (met R),
zijn paranormale ouders, zijn hersenschimmen en zijn echec: dat verhaal, zoals gezegd
de hoofdmoot, is het meest concreet, en daardoor sterk.
Krijgelmans plaatst zich met Spaanse vlieg! in een goede Vlaamse traditie, die bij
Paul van Ostaijen begint, en over Gaston Burssens naar Gust Gils loopt. Dat is een
heel andere positie dan twintig jaar geleden, toen een literaire explosie op til leek.
Wie weet, wat in dit verband een gedachte van Ribbel waard is: ‘neen, ik wil geen
dement avant-garde auteur worden’.
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Liefhebbers van ander proza (Krijgelmans geldt in kleine kring nog steeds als een
klassiek auteur, zie bij voorbeeld het avant-gardenummer van Raster, 1977) komen
met Spaanse vlieg! bedrogen uit, en dat geldt ook voor journalisten, feministen,
criminologen, wijzen uit het Oosten en zo meer. Daarom geloof ik wel in dit boek,
omdat het absurd is.
■
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De nieuwe glans van de dingen
Memphis of de triomf van het Italiaans ontwerp
Memphis Ricerche, esperienze, risultati, fallimenti e successi del nuovo
design door Barbara Radice Uitgever: Electa, Milaan, 207 p., f 117,60
Importeur: Idea Books
Memphis-design Catalogus Kruithuis, Den Bosch, f30, Alcantara Projecten van Sottsass, Mendini, Rossi e.a. Uitgever: Electa,
Milaan, 94 p., f62,50 Importeur: Idea Books, Amsterdam
Judith Staghouwer
Ik heb een verhouding met een theepot (Ik durf het nauwelijks op te schrijven). Ik
betrap me zelf erop naar hem te kijken met meer dan gewone belangstelling. Soms
wil ik hem wel strelen. Deze liefde gaat ver, want ik neem nota bene genoegen met
een remake. De enige echte koperen theepot uit 1924 van Marianne Brandt (ik geef
zijn identiteit met tegenzin prijs) bevindt zich in het Germanisches Nationalmuseum
in Neurenberg. Daar staat hij, met zijn elegante afgeplatte halve bolle buik,
ebbenhouten handvat, parmantige strakke tuit en solide voetstuk tentoongesteld,
verstoken van de ware liefde van een gebruiker, crying in the rain, zoals een produkt
van koele Bauhaus-huize betaamt.
Krijgen alle voorwerpen iets menselijks, iets antropomorfs, als er liefde in het spel
is? Ik bezit een houten prullebak, gered uit de bric à brac van een uitdragerswinkel
en gemaakt door een anoniem Genie, die ik op enige afstand van mijn bureau heb
gezet om hem goed te kunnen zien en om er van tijd tot tijd met een sierlijke boog
een prop in te gooien. Als een hond die een koekje krijgt. Knipoogt hij als de prop
er precies in belandt? Vraag het me niet, ik deins er niet voor terug om ‘ja’ te
antwoorden.
Men kan maar op weinig dingen verliefd zijn (men kan van vele mannen houwen,
maar slechts met één van hen trouwen), maar soms zijn de sollicitaties zo verleidelijk
dat men zijn arsenaal wel zou willen uitbreiden. De groep Italiaanse vormgevers die
zich in 1981 onder leiding van Ettore Sottsass verenigden onder de naam Memphis
maakt stoelen, banken, vazen, serviezen, fantasiemeubels, lampen, tafels, asbakken,
en alles wat men verder maar bedenken kan, waarvan ik een groot deel wel enige
tijd om me heen zou willen hebben. Een flink deel ervan is van ‘polemische’ aard,
een antwoord op een bepaalde afgekloven stijl. Of het zijn ‘hommages’, eerbetonen
aan ontwerpers uit het verleden van wie karakteristieke oplossingen met nadruk
worden uitgebuit. Het meeste werk heeft iets spottends en humoristisch, maar het is
niet ‘alternatief’ - géén ruw-aardenwerken kopjes waarbij je het gevoel hebt klei te
drinken. Alles wat de ontwerpers van Memphis maken straalt raffinement en
vakmanschap uit, hoezeer men de gangbare ‘wetten’ van het ‘verantwoorde Design’
ook aan zijn laars lapt. Als Bauhaus en De Stijl uitgingen van geometrische vormen,
dan maakt Memphis gebruik van het wonder van de anarchistische geometrie. Het
polemische ‘Beverley-dressoir’ van Sottsass uit 1981 is het model van de onwil om
ook nog maar in het geringste aan zekere wetten te voldoen. Wat het is weet ik niet,
maar er valt een kastje in te ontdekken, en verder schuin opstaande planken met een
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monsterlijk dessin en een gebogen chromen staaf met een rood peertje. Tot dezelfde
categorie behoort Sottsass' boekenkast, met scheefstaande zwarte steunplanken, de
kast zelf heeft een spikkeltjesmotief. Een herhaaldelijk terugkerend detail in de
ontwerpen van Memphis zijn de voetjes aan voorwerpen waarbij men dat helemaal
niet verwacht: stoelen die er dan ineens uitzien alsof ze sokjes aan hebben, asbakken
op getrapte kwartcirkels, theepotten met een profiel van een gradenboog op rotsvaste
cirkels.
De catalogus van de tentoonstelling over Memphis onlangs in het Kruithuis in
Den Bosch en het boek van Barbara Radice onthullen bij eerste aanblik dat Memphis
in de geest van deze tijd eclectisch te werk gaat. Men ziet invloeden of ‘citaten’ van
Bauhaus, biedermeier, art-déco, de jaren vijftig, De Stijl, het constructivisme, Oskar
Schlemmer. Het resultaat is niettemin volstrekt origineel. Dat ligt aan veel, maar
wellicht het meeste aan het feit dat Memphis met humor het decoratieve in ere heeft
hersteld en tegelijk daarmee de dessinering: alle ontwerpen roepen associaties op,
hebben iets nutteloos en anti-functioneels en als het om grotere meubels gaat is er
altijd sprake van een dessin. De banken of sofa's van Nathalie Du Pasquier kunnen
als voorbeeld dienen. Ze verwerkt wel vier of vijf verschillende motieven, van
geschilderd marmerhout tot lichtgroene mozaïekstukjes op een rode ondergrond.
Tegen het ‘Design’ richtte zich in 1972 de tentoonstelling ‘Italy, the new domestic
landscape’ in het Museum of Modern Art in New York. Dat was het begin van wat
nu het contra-design heet. Dit begrip is inmiddels al weer zo ingeburgerd dat over
alle groepen ontwerpers die zich ermee verwant voelen een boek kon worden
geschreven: Design als Gegenstand. Der neue Glanz der Dinge door Rolf-Peter
Baacke en anderen (uitgegeven door Frölich + Kaufman).
Ettore Sottsass is de onmiskenbare vader van het anti-design. Op de foto's in het
boek van Barbara Radice staat hij als oudste altijd in het midden van een groep
jongere ontwerpers. In de catalogus van het Kruithuis wordt aan zijn loopbaan en
werk het meeste aandacht besteed. Hij werd in 1917 in Innsbruck geboren en is van
origine architect, evenals die andere invloedrijke ontwerper uit Milaan, het Mekka
voor ontwerpers, Allessandro Mendini. (De ontwerper van de zogenaamde
Proust-fauteuil, een weelderige biedermeier-stoel pointillistisch beschilderd). Sottsass
richtte aanvankelijk in 1976 Studio Alchimia op, maar verliet deze groep omdat, zo
leest men overal, ze te politiek-radicaal werd. Eveneens vaak geciteerd is de oorsprong
van de naam Memphis, nu niet bepaald een voor de hand liggende naam. Sottsass
koos deze naam omdat hij zo vaak in welluidende songs voorkwam, omdat W.C.
Hardy (de vader van de blues) er geboren is, Elvis Presley er niet onbekend was. De
naam herinnert ook aan de historische hoofdstad van Egypte, waar de tempel van de
god Ptah stond, de ‘kunstenaar onder de goden’, ‘he who creates works of art’. Aan
exotisme dus geen gebrek; Sottsass, zo schrijft Peter van Kester in de catalogus, heeft
wel als standplaats Milaan, maar heeft zich bijna op de hele wereld voor korte of
langere tijd gevestigd, van Japan tot Amerika, van Parijs tot Tibet. Zijn belangstelling
voor de cultuur van de massa is onmiskenbaar en vormt een belangrijk onderwerp
in zijn theoretische uitspraken. Sottsass probeert een ‘niemandskultuur’ te ontdekken,
‘extra-menselijke kulturele gebieden, die niet aangetast zijn door welke geestelijke,
intellektuele intenties dan ook. Een niemandskultuur, die zich ergens tussen de
officiële en triviale kultuur bevindt.’ Deze intimiteit met het triviale blijkt bij
voorbeeld uit de vier banken die Sottsass ontwierp toen hem werd gevraagd met het
materiaal Alcantara iets te doen. Dat is een soort kunstleer dat op suède lijkt en
allerlei speciale eigenschappen heeft. De banken die Sottsass maakte verwijzen naar
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vier verschillende historische stijlen waarvan bekend is dat ze massaal werden
geadapteerd. Sottsass is ook de ontwerper van de legendarische rode
Valentine-schrijfmachine van Olivetti, the most portable portable.
De verbazingwekkendste ontwerpen van de Memphis-groep, afgezien van die van
Sottsass, zijn afkomstig van Matteo Thun (in Nederland al een goede bekende
vanwege tentoonstellingen), Michele De Lucchi (de tafel), Martine Bedine (de
wandelende lampjes), Shiro Kuramata (de mozaïektafel), de klokken van George J.
Sowden en zijn monsterlijke Oberoi-fauteuils, de asymmetrische tafels van Peter
Shire, de Kandinsky-variaties van Allessandro Mendini. Het boek van Barbare Radice
(iemand die de groep al jaren op de voet volgt) laat het allemaal zien. In de catalogus
van het Kruithuis schrijft Ghislain Kieft een pienter en informatief stuk over de plaats
van Memphis in ‘modernisme’ en ‘post-modernisme’ sinds Adolf Loos de man die
het ornament een uiting van barbaarsheid noemde. Zijn pamflet ‘Ornament en
Misdaad’ is nu om te lachen, alsof het een ornament in de kunstgeschiedenis is.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

21

Superlamp van Martine Bedine, 1981

Kyoto-tafel van Shiro Kuramata, 1983
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Zwembad van Ettore Sottsass en Marco Zanini voor de tentoonstelling Designo Italiano in Tokio,
februari 1984

De ‘Cuculus Conorus’ van matteo Thun uit 1982, te gebruiken als theepot

Tafel, ‘Fortune’, van Michele De Lucchi, 1982
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Russich eerbetoon
Hoe men in één klap een internationaal geletterd volk kan worden
Marko Fondse
Op mijn dertiende uit de Randstad verzet naar het Zeeuwse platteland was ik als
stadskind snel op het boerenleven uitgekeken; en zo kwam ik tot de literatuur. Krijg
je die niet van huis uit mee, dan kun je al je ontdekkingen zelf doen. En zo las ik
door elkaar Perks Mathilde, ‘kooibooiboeken’, Vondels Roskam en iedere
literatuurgeschiedenis en bloemlezing waar ik maar de hand op kon leggen.
Met de Roskam was het even doorbijten, maar dank zij de uitstekende annotaties
kwam die poëzie toch voor me tot leven. Die lectuur heeft de liefde voor mijn eigen
taal gestimuleerd en me al vroeg het benul bijgebracht dat taal als communicatiemiddel
eeuwen bestrijkt. Dat besef maakt je zo goed als immuun voor modeverschijnselen.
Maar het waren wel eenzame genoegens. En hoe gaat het dan met die dingen? Het
gaat er mee als met de ziel in Gorters Mei: ... dan/sterft ze vergeten en alleen gelaten.
Geen feed back zogezegd. Een citaat dat niet wordt opgepakt, een toespeling niet
begrepen. De ontwikkelde stand reageert lacherig, of vijandig, omdat je je eigen
klassieken geen straf vindt. Je belangstelling voor de Gouden Eeuw wijkt op den
duur voor sterker interesses, maar de liefde ervoor blijft bewaard op de bodem van
je ziel.

‘De Nederlandse poëzie van de 17e eeuw’

De laatste tijd herlees ik onze klassieken. In het Russisch. Jaren heb ik in het
buitenland geleefd, werkend in omgevingen waar men niet beter wist of Nederlands
was Duits, of Engels en verbaasd reageerde als ik uitlegde dat we toch konden bogen
op een eeuw of wat eigen literatuur, inclusief klassieken. Dat was natuurlijk wel
bitter voor de patriot die ik ben, maar veel verschil met de situatie in mijn eigen land
maakte het nu ook weer niet. Aan die situatie van de stemloze Nederlandse literatuur
is nu wat betreft Rusland een einde gekomen.
Bij de uitgeverij ‘De schone letteren’ in Leningrad verscheen de 304 dichtbedrukte
bladzijden tellende bloemlezing Iz poèzii Niderlandov XVII veka, een titel die wel
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geen vertaling zal behoeven. Het werk behelst een 250 gedichten van achtentwintig
dichters, van Simon van Beaumont tot Hubert Poot, bovendien voor ons zelf
ontoegankelijke neo-latinisten als Barlaeus, Vossius en Grotius en niet te vergeten
de Friese Vondel, Gijsbert Japicx. Een bloemlezing van deze importantie zijn wij
hier zelf niet rijk en zou iets voor Komrij zijn.
Aan dit kapitale werk hebben zestien vertalers meegewerkt, van wie N. Maltseva,
V. Orlov, V. Toporov en E. Vitkovski het leeuwedeel voor hun rekening namen. Ik
heb me voornamelijk op de laatste geconcentreerd. Hij vertaalde Cats, De Harduyn,
Vondel, Starter, Luyken en Focquenbroch, welke laatste terecht een prominente
plaats in de bloemlezing inneemt. Eindelijk recht. Aan die mijnheer Vitkovski heb
ik ontroerende uren te danken - de hernieuwde confrontatie met wat me als jongen
al dierbaar was. De moeilijkheden waarmee een Russisch vertaler van onze
Barokpoëzie te doen krijgt laten zich indenken: een ‘verouderde’ taal, grote verschillen
in mentaliteit en religieuze ‘bevinding’. Bovendien kende de Russische literatuur
nauwelijks iets dat zich met de Europese Barok laat vergelijken; de vorming van de
Russische literaire taal was toen nog amper begonnen. De grote wendbaarheid van
taal die onze Barok-dichters vereisen zal in Rusland pas bereikt worden tegen het
eind van de XVIII-de eeuw. Dan komt Poesjkin, die de hele wereldcultuur verteerd
heeft en de Russen in één keer opstoot in de vaart der geletterde volken. Niettemin
hebben Franse, Poolse en Oekraiense modellen sterk ingewerkt op de XVIII-de
eeuwse Russische poëzie (Lomonosov, Derzjavin) en de vertalers kunnen daar
rechtstreeks op aansluiten. (Zie Harold B. Segel, The Baroque Poem, New York
1974, die ook ruime aandacht schenkt aan de Slavische en Nederlandse erfenis.)
Aan de woordenschat van Vitkovski (tot wie ik me dus beperk) zie je in één
oogopslag dat hij kwistig geput heeft uit de oude taalvoorraad. Hij moet de
voor-Poesjkiniaanse poëzie door en door kennen. Die archaïsche elementen werken
verbluffend authentiek. Enerzijds kenmerken die vertalingen zich door de lenigheid
van een Poesjkin en Zjoekovski (een groot poëzievertaler die leefde van 1783 tot
1852), anderzijds door net dat antiquarische dat de tijdsafstand afdoende suggereert.
Ik las zo'n vijftig bladzijden in vertaling. Er gebeurde wat ik had verwacht. Hoewel
de Nederlandse modellen naar woordinhoud bij mij nogal bleken weggezakt, riepen
ritmiek, metriek en rijm van de vertalingen meteen zeer exacte herinneringen aan de
originelen op. Hetgeen mij bevestigde in mijn mening dat de ‘formele’ kant van
poëzie zich het sterkst in het geheugen grift, een mening die ik bij gebrek aan vertaald
materiaal maar zelden kon toetsen.
Vitkovski gaat voor geen enkele formele moeilijkheid uit de weg. Hij is de
volmaakte versifex, kent alle knepen. Moet hij een detail opofferen, een betekenis
afzwakken of aanzetten, iets anders vertalen dan
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er eigenlijk staat - hij zal het niet laten, als de vorm maar wordt recht gedaan. (Daarin
is hij verwant met Zjoekovski.) Ik vertaalde een aantal Russische versies in het
Nederlands terug, in proza, voor zover zo iets natuurlijk doenlijk is, want daarbij
gaat nu juist alles verloren wat de dichter in Vitkovski presteerde. Van de evidente
schoonheden die het Russische onder zijn handen kreeg bleef niets meer overeind.
Maar zo kom je misinterpretaties en werkelijke vertaalfouten op het spoor. En die
zijn er natuurlijk. Toch lijdt het voor mij geen twijfel dat een Russische lezer na de
lectuur van dit werk maar tot één conclusie kan komen: de Nederlandse poëzie van
de Gouden Eeuw behoort tot de toppen van het Europese erfgoed. Een vertaler die
de Rus in mij die indruk kan verschaffen heeft een gouden hand van werken gehad.
En dan ga je niet over details kissebissen. Daar ben je natuurlijk toe geneigd bij een
haast ondoenlijk werkstuk als Focquenbrochs verdubbeld Rondeel Aan de
lichtvaardige Klorimene, dat over vijfentwintig regels maar twee rijmen toestaat.
Wat hier telt is uiteraard het virtuoze vuurwerk, en dat is in het Russisch geen spat
minder dan in het Nederlands. Of leg deze strofen uit Gedachten op mijn kamer van
Focquenbroch eens naast elkaar, waarin Vitkovski bij grote inhoudsgetrouwheid
zelfs kans ziet de rijmklanken recht te doen (de g in itog en smog wordt als k
uitgesproken):
Zdes' ja strastjám podvjól itóg,
Oni, kak snovidénja chróépki, Zdes' ja postígnoet' nýnje smog,
Posásyvaja kóntsjik tróébki,
Tsjto stsjástje - èto lisj dymók.
Al 's werelds vreugd acht ik een spook,
Die men op 't vaardigst ziet verzwinden.
Dit leer ik hier, wijl 'k zit en smook:
Mits ik daar daaglijks uit kan vinden
Dat alle vreugd is min als rook.

Essentie
Vitkovski heeft Focq's desperate humor zeer goed aangevoeld. Op het Griekse eiland
waar ik dit schrijf ken ik al twintig jaar een Russische vriendin met wie ik al mijn
eigen poëzievertalingen uit het Russisch doorpraat. Zij heeft deze Anthologie in snel
tempo doorgelezen en er Focquenbroch meteen uitgehaald als de meest aan onze
eeuw verwante geest. Maar ook wat betreft veel andere dichters bevestigde zij' mijn
oordeel dat de vertalingen, los van hun juistheid, een grote poëtische waarde tonen.
Bijzonder goed ook voelt Vitkovski de vloeiende lyriek van Luykens Duytse Lier
aan. Zijn weergave van diens befaamde Air Droom is 't leven is een mirakel, al gaat
hij nogal vrij te werk. ‘Het is alsof dit gedicht er altijd al geweest is’, was het bescheid
van mijn vriendin. En ook mijn beminde Roskam, hoe vrij soms aangepakt, behoudt
zijn grandeur.
Het vreemde bij dit alles is dat ik niet weet of Vitkovski wel Nederlands kent. In
de Russische vertaalpraktijk wordt namelijk veelvuldig gewerkt met een zgn.
podstrótsjnik, een woord voor woord vertaling onder iedere dichtregel. Maar ik kan
me dat in dit geval niet voorstellen. Voor mijn gevoel peilt deze vertaler overal de
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essentie, de innerlijke beweging en de muziek van het vers. De bloemlezing als geheel
lijkt me zeer fair, omdat de vele religieuze aspecten van onze goudeneeuwers volop
aan bod komen, zowel de reformatorische als de roomse. Op enkele uitzonderingen
na is hier ook gekapt met de idiote en treurige bolsjewiekengewoonte om God Zijn
naam zonder hoofdletter te schrijven (wat die gekken zelfs doen als ze Duitse teksten
afdrukken!). Voor de ginds tot voor kort om politieke redenen sterk verwaarloosde
bestudering van de Barokliteratuur is dit boek dan ook een onschatbare aanwinst.
De met veel sympathie geschreven inleiding staat ook stil bij de grote invloed die
onze toenmalige poëzie op de Duitse literatuur heeft gehad. Het overvloedige materiaal
had overigens zeker een uitgave in twee delen gerechtvaardigd, want nu vallen de
begeleidende aantekeningen beslist te summier uit.
Het voormalige wereldrijk Nederland, welks taal buiten de landsgrenzen en
Vlaanderen nergens vaste voet heeft gekregen, blijkt met zo'n bloemlezing literair
opeens van belang. De Russen legden dit boek op in 30.000 exemplaren. Dat is zelfs
voor daarginds veel. Voor mij is dat balsem op een heel oude wonde. Het geeft me
een legitimatie als Nederlander. In de Sovjetunie hoef ik onder beschaafde mensen
voortaan niet meer uit te leggen dat Nederlands geen Duits of Engels is en dat we
toch al een eeuw of wat een eigen literatuur hebben, inclusief klassieken. Zo'n
beschaafde Rus zou vreemd opkijken als hij ontdekte dat het de Nederlanders over
het algemeen een zorg zal zijn.
■
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Universeel op een koopje
De West- en Oostduitse uitgeverij Reclam
Boudewijn Büch
Uitgevers
Het is een onuitroeibaar misverstand dat de negentiende eeuw de koper van boeken
slechts in staat stelde zware, grote, in leer gebonden boeken te kopen. Een van de
grootste negentiende-eeuwse uitgeverssuccessen, Goethes Ausgabe letzter Hand,
1827-1842, verscheen weliswaar in een grote editie, maar de populairste was de
zestigdelige gekartonneerde zogenaamde Taschenausgabe. Hiervan zijn tienduizenden
echte of nagedrukte exemplaren over de toonbank gegaan. Het formaat was om en
nabij de 11,5 × 15,5 centimeter. Het meest treft men echter de afgesneden uitgave
aan, deze meet in de regel 9 × 13,5 centimeter. Goethe in pocketvorm; het maakt
deze Duitse dichter voor velen hopelijk wat gewoner.
Op 10 november 1867 verschijnt het eerste deel in een ‘pocket’-reeks die tot een van
de meest fascinerende uit de geschiedenis van het boek zal worden. Een dag vóór de
verschijning van dit boekje was er een nieuwe copyrightwet voor de ‘Länder des
Norddeutschen Bundes’ in werking getreden. Daarom kon op voor de uitgever
aantrekkelijke voorwaarden als deel 1 en 2 van Philipp Reclam jun. Universal
Bibliothek Goethes Faust verschijnen. Formaat 10× 14,5 cm. Prijs ‘per nummer’: ‘2
Sgr.=7 Kr. rhein.’ Dat ‘prijs per nummer’ diende men letterlijk te nemen. Soms was
een boekje zo dik, dat het verscheidene nummers telde. Men diende het aantal
nummers met bovengenoemd bedrag te vermenigvuldigen. Op de tiende november
1867 lagen er, voor verkoop gereed, tussen de vijfendertig en veertig andere deeltjes
gereed op de magazijnstellingen van Philipp Reclam te Leipzig. De oudst bewaarde
aanbiedingsprospectus (afgedrukt in Reclam, 100 Jahre Universal-Bibliothek, ein
Almanach, Stuttgart 1967) geeft als nummer 40: Kleist Kätchen von Heilbronn. De
boekjes waren voorzien van een papieren omslag maar allengs kon men ook luxere
exemplaren, ‘Ganzleinenband’, bestellen. Pagina's waren dichtbedrukt, het papier
buitengewoon slecht. Op het omslag, druk beletterd, stond een Biedermeier-achtig
loofwerk waarin de tekst was gevlochten: ‘Jeder Band ist einzeln für 2 Sgr.
(Silbergröschen) käuflich.’ Het omslag zou tot 1917 onveranderd blijven op de
ingevlochten zin na. Deze zou op een gegeven moment niet meer van beneden naar
boven lopen maar omgedraaid en nieuwe prijzen bevatten. In 1884 is de
Universal-Bibliothek de tweeduizend verschillende deeltjes genaderd. Op Frans
Brümmer Lexikon der deutschen Dichter und Prosaisten staat (nummer 1941-1945;
1884): ‘Jede Nummer für 20 Pfennig überall Käuflich.’ Tweeëntwintig jaar later
staat er op nummer 4813-4816 nog steeds dezelfde zin: Karl Philipp Moritz Anton
Reiser (1906). Waaruit blijkt dat de deeltjes buitengewoon goedkoop en stabiel van
prijs bleven. Ofschoon men daarbij kan bedenken dat men uiteraard met een
nummertje toevoegen, een verkapte prijsverhoging kon toepassen. Dat laatste
vermoeden heb ik eens nagezocht in mijn eigen Reclam-collectie. Ik ben tot de
conclusie gekomen dat het niet waar is; de deeltjes werden in de loop der decennia
zelfs goedkoper.
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Na de Eerste Wereldoorlog, bij gebrek aan papier en kapitaal, kostte ‘een nummer’
nog steeds maar 25 Pfennig. ‘Auf Kriegspapier gedruckt. Geheftet 25 Pfennig
Grundpreis und jeweils gültigen Teuerungszuschlag,’ dat is waar. In 1917 werd het
omslag veranderd. Het was wat rustiger geworden en de prijsaanduiding verdween
van de voorkant. In 1936 maakte F. Häder opnieuw een ander omslag. Dit bleef tot
en met 1947 in gebruik. Ondertussen was het bedrijf - dat alles in eigen hand hield;
zetten, drukken, binden - tussen 1943 en 1944 met de grond gelijkgemaakt. Tussen
rokende puinhopen en op half-vernietigde machines kon nummertje 7607-7609 nog
nét van de persen komen: Nietzsche Briefe, ausgewählt von Max Oehler (1944). Het
is gedrukt op allerarmoedigst papier. In 1946/47 werden de nog overgebleven
machines door de Russische bezetter weggehaald. Met moeite kon de uitgeverij nog
boekjes uitbrengen. Het laatste nummer (7923) verscheen in 1950 en toen was het
voorlopig uit met de Leipziger Verlag von Philipp Reclam jun.

Oorsprong
Wat er tussen 1947 en 1958 geschiedt met Reclam is een ingewikkelde affaire van
trustbeheer, internationaal recht en getouwtrek tussen de beide Duitslanden. Daarover
aanstonds, maar eerst terug naar de oorsprong in de negentiende eeuw. Toen vestigde
een afstammeling van de Savoyese hugenotenfamilie Reclan zich als
boekhandelaar-uitgever in Leipzig. Het was Charles Henri Reclam (inmiddels met
een ‘m’ geschreven) die in 1802 de basis zou leggen voor een firma die in 1945 al
280 miljoen boeken verkocht zou hebben en die Duitsland niet alleen heeft leren
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lezen maar ook leren denken. Want gedurende zijn hele geschiedenis zou Reclam
onbekrompen basisteksten van alle mogelijke ideologieën en wijsgerige stromingen
uitgeven. Voor een prijs die niemand de uitspraak kon ingeven: ‘Een boekje van
Reclam kan ik niet betalen.’
Charles' zoon Anton Philipp volgde zijn vader op en kocht bij deze zaak een
leeskabinet annex uitleenbibliotheek te Leipzig. Deze werd in 1837 van de hand
gedaan. Op dezelfde dag (1 juli) werd de firma officieel ‘Philipp Reclam jun.’ gedoopt.
De firma kocht een eigen drukkerij en hield zich de eerste decennia vooral bezig met
het uitgeven van satirische, polemische en, niet in de laatste plaats, boekjes tegen
Oostenrijk. Dat leidde er in april 1846 toe dat de Reclamboeken in Oostenrijk
verboden werden. In 1858 verscheen er een reeks van twaalf bandjes in
‘stereotypischer Druck’. Goedkope, kleine boekjes die Anton Philipps zoon Hans
Heinrich Reclam (1840-1829) uiteindelijk op het idee van de Universal-Bibliothek
zouden brengen. De twaalf genoemde boekjes (het volledig dramatisch werk van
Shakespeare), bracht Hans Heinrich tot het uitgeven van Shakespeare in nóg kleinere,
los verkrijgbare deeltjes. Het was 1865. Twee jaar later was de Universal-Bibliothek
geboren.
Van wie was nu het idee van de kleine boekjes? Zoals boven betoogd, waren de
hele kleine boekjes al veel langer bekend. In Duitsland was Joseph Meyer uit
Hildburghausen in 1848 de uitvinder van de Groschenbibliothek der Deutschen
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Classiker. Niet het formaat was zo bijzonder van deze bibliotheek (hoewel 7 bij 11,5
cm bijzonder nietig is) maar de prijs. Deze kon door Meyer zo laag worden gehouden
doordat hij van elke luxe afzag. Het omslag bestond uit groen papier waarop buiten
de naam van de schrijver - níet de titel van het desbetreffende boek - met vette letters
de naam van de reeks stond en verder de prijs in alle mogelijke Duitse en Oostenrijkse
prijzen: ‘1 gGroschen = 1¼ Silber- oder Neugr. 4½ Kreuzer = 2 Schillinge Courant.’
Meyer stelde Duitsland in staat voor een ongewoon laag bedrag een goed boek te
kopen. Achterop ieder boekje stond Meyers beginselverklaring te lezen (die we
moeten zien in het licht van de revolutionaire ideeën van 1848): ‘Meyer's
Groschenbibliothek soll ein Werkzeug werden für die intellektuelle Emanzipation
des Volks, - die Masse - Sie soll es seyn; sie wird es seyn: denn jeder Schulknabe
und jedes Mädchen, jeder Lehrling, jeder Arbeiter und jeder Handwerker, jeder
Bauer, selbst der Allerärmste, der täglich zwei Pfennige zur Anschaffung der
Groschenbibliothek erübrigt, kann sich in Besitz bringen der reinsten Quelle des
Wissens (...)’ In deze oprechte idealen, school een klein foutje. Men diende bij Meyer
ten minste op één jaargang van tweeënvijftig deeltjes in de tekenen.
Die fout maakte Reclam niet. Hij nam het concept van Meyer over maar veranderde
twee dingen: zijn boekjes waren iets minder armoedig en intekening was niet verplicht.
Meyers Groschen-boekjes zijn ondertussen zeer zeldzaam. Dat geldt echter ook voor
de eerste tientallen Universal-boekjes. De Groschenboekjes, die verschenen met op
iedere titelpagina het motto ‘Bildung macht frei!’, zijn alleen al zo zeldzaam omdat
de meesten eenvoudigweg in de loop der tijden verpulverd zijn. Aan dat manco
zouden de Universal-boekjes tot diep in de twintigste eeuw lijden. De kwaliteit van
het papier was zó slecht dat papierkenners vrezen dat de negentiende-eeuwse
Universal-boekjes de eenentwintigste eeuw niet zullen halen.
Reclam werd een ongelooflijk succes. Meyer probeerde op zijn beurt Reclam weer
na te apen. Hij kwam op de markt met een zeer op de Universal-reeks gelijkende
Meyers Volksbücher (een pietsie kleiner van formaat maar met ongeveer dezelfde
kleur en design op het omslag) die nooit écht goed heeft gelopen. Weliswaar hield
Meyer voor zijn nieuwe reeks ook de prijs van 20 Pfennig aan maar zijn fondsvorming
was veel zwakker. In 1898 was Meyer aan nummer 1230 toe, Reclam had er toen al
een paar duizend meer op de fondslijst staan. Ten slotte versloeg Reclam de oervader
van het goedkope Duitse literaire boek, Joseph Meyer, met een betere verspreiding.
Omstreeks de eeuwwisseling kon men in bijkans ieder Duits gehucht voor een
habbekrats de belangrijkste werken van Shakespeare, Goethe, Schiller et cetera kopen.

Innerdeutsch gehakketak
Terug naar de eerder besproken laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog. Het
trotse bedrijf lag in puin. Erfopvolger dr. Ernst Reclam probeerde onder Russisch
regime nog wel wat uit te geven, maar het was hem niet naar de zin. In 1950 verlaat
hij Leipzig. Zijn zuster was al in september 1947 te Stuttgart de firma Reclam-Verlag
GmbH begonnen. In 1948 nam Ernsts zoon, dr. Heinrich Reclam, de leiding van de
zaak van zijn tante over; de eerste zeventien Westduitse Universalboekjes begonnen
te verschijnen. De firma breidde zijn activiteiten voorts uit tot kunst-en
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literatuurgidsen. In november 1953 vierde de firma haar 125-jarig jubileum en kon
al weer bogen op 550 Westduitse Universal-nummers; 13 miljoen verkochte
exemplaren.
De lezer zou op deze plaats lastig gevallen kunnen worden met juridisch bijna
ondoorgrondelijke theorieën en problemen. Innerdeutsch gehakketak leidde ertoe
dat er tot op de dag van heden twee firma's zijn die Brockhaus Verlag heten. Het
enige verschil is de fondsvorming en het bij de DDR-Brockhaus gevoerde
‘Volkseigener Betrieb’. (VEB). Hetzelfde geldt voor Insel en voor Reclam. De
Westduitse tak werd in december 1958 weer gerechtigd de oude firmanaam Philipp
Reclam jun. te voeren met als achtervoegsel ‘Stuttgart’. De Oostduitse tak, sedert
1963 weer actief met een eigen Universal-Bibliothek, voert als volledige naam Verlag
Philipp Reclam jun. Leipzig. (Wie zich op de hoogte wil stellen van hoe de Duitse
tweedeling zijn weerslag ook kon krijgen in de uitgeverij, wordt aangeraden Arthur
Hübscher Hunderdfünfzig Jahre F.A. Brockhaus [Wiesbaden BRD, 1955] te lezen.)
Beide Reclam-uitgeverijen geven meer uit dan Universal-boeken:
literatuurgeschiedenissen, kunst- en reisgidsen. Indien we ons beperken tot de
ruggegraat van de Reclam-fondsen, de Universal-Bibliothek, dan valt bij de Oostduitse
tak een grote aandacht op voor vertalingen van Bulgaarse, Roemeense et cetera
schrijvers. Ook veel marxistische klassieken en de laatste jaren zelfs heruitgaven van
Freud. Interessant zijn, bij voorbeeld, de zojuist verschenen Briefe van Mussorgski
en een keuze uit de geschriften en gesprekken van de schilder Max Beckmann.
Reclam-DDR geeft in tegenstelling tot BRD nieuwgeschreven biografieën uit. Voor
een beter begrip van de wereld achter de Oder-Neisse is de DDR-Reclam
onvervangbaar en buitensporig goedkoop. Weliswaar zijn de boekjes tweemaal zo
duur als in de DDR, in de oeuvrecatalogus staan steeds twee prijzen, maar ondanks
dat komt men zelden boven de tien gulden. Enkele delen zijn in de catalogus voorzien
van de opmerking: ‘Vertriebsrechte für die socialistischen Länder’, bij voorbeeld
Walter Benjamin Allegorien kultureller Erfahrung (Katalog Reclam 1984, p. 2) doch
de échte liefhebber kan voor dit boek terecht bij Boekhandel Pegasus in de
Amsterdamse Leidsestraat, indien hij snel is. Deze boekhandel houdt alle
DDR-Reclams in voorraad en krijgt van ieder deel dat niet voor het Westen bestemd
is toch vijf exemplaren. De DDR-reeks is op dit ogenblik meer dan duizend delen
groot. Veel deeltjes zijn niet meer te krijgen, herdrukken doet men in de DDR bij
wijze van uitzondering. De uitvoering van de deeltjes is de laatste jaren heel behoorlijk
te noemen. Men heeft in Oost-Duitsland het klassieke formaat ondertussen helemaal
verlaten. Het nieuwe DDR-Reclamformaat tendeert naar de Prismaboek-grootte.

Montaigne
De Westduitse Universal-boekjes hebben nog steeds het oude formaat. Ze hebben
in hun nieuwe uitvoering verscheidene kleuren: blauw (Arbeitstexte), geel (Duits),
groen (annotatiedeeltjes bij klassieken) enzovoorts. De nummering is een chaos.
Soms hanteert men een nummering alsof W.O. II niet heeft plaatsgevonden, soms
een nieuw naoorlogs systeem. Het zal de lezer een zorg zijn; hij kan beschikken over
honderden prachtdeeltjes. De Westduitse Reclam is ondertussen afgestapt van
meer-nummers per deeltje. Men geeft nu één nummer met tussen vierkante haakjes
een getal dat men, juni 1984, moet vermenigvuldigen met DM 2,30= f 3,55.
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De Westduitse Universal-Bibliothek (UB) geeft weinig contemporaine literatuur
uit. Voor de Duitse literatuur van voor 1945 is zij van groot belang. Niet alleen om
dat zij boekjes bevat die nergens anders zo goedkoop maar soms elders helemaal
niet meer te verkrijgen zijn. De heruitgave van August von Platens Die
verhängnisvolle Gabel / Der romantische Oedipus ‘neudruk der Erstausgaben’ (nr.
118, vier prijseenheden, 1979) is zowel qua unieke heruitgave als commentaar een
prachtboek. Al heel vroeg was Reclam vaak de enige die een boek in het fonds hield.
Dat gold lang voor het reeds genoemde Anton Reiser van Moritz. Men komt dit boek
bijna uitsluitend tegen als Reclam-uitgave. De eerste druk en andere herdrukken
(1785-90; 1886 en 1959) treft men zelden aan. Een recenter voorbeeld is Ferdinand
von Saar. Een ten onrechte vergeten Oostenrijks schrijver (1833-1906; kogel door
de kop) die uitsluitend voortleeft doordat er van hem twee novellen als UB Nr. 8663
(1976) verkrijgbaar zijn.
Tot slot de voortreffelijke, groene reeks ‘Erläuterungen und Dokumente’. In deze
reeks verschijnen commentaardeeltjes op klassieke boeken die op uitzonderlijk hoog
niveau staan die speciaal voor de UB worden geschreven. In het geval van die
onvermijdelijke Goethe bestaan er geen handzamere, betere en goedkopere
commentaardeeltjes. Het deeltje over Die Wahlverwandtschaften is naar mijn smaak
het beste dat er ooit over deze roman werd samengesteld. Boekhandel Allert de Lange
aan het hoofdstedelijke Damrak is bij mijn weten de enige Nederlandse boekhandel
die alle leverbare BRD-Reclampjes op de plank heeft staan. Het is een kanariegele
wand vol boekjes die af en toe wordt onderbroken door een nog leverbaar deeltje in
het oudbeige jasje, de groene commentaardeeltjes, de oranje vertalingen, de blauwe
‘Arbeitstexte’ of een gebonden deel.
Een van de laatst verschenen Universalboeken is het dikke (zeven prijseenheden)
‘Komm, heilige Melancholie’ Eine Anthologie deutscher Melancholie-Gedichte,
samengesteld door Ludwig Völker. Een prachtige bloemlezing vol ongeluk, die de
lezer even doet vergeten dat hij met het politieke fenomeen Reclam komt te staan
voor de keuze: wat zal ik kopen: Montaigne Essays (Nr. 327, DDR 2.50 M;
niet-socialistisch buitenland 5 M) of Montaigne Die Essais (Nr. 8305, vijf
prijseenheden)? Niet alleen de titels verschillen maar ook de keuze. En zo kan de
lezer kiezen uit twee deeltjes essays van Montaigne met verschillende Duitse titels.
Het eerste geeft een marxistische keuze, het tweede een kapitalistische. Men kan het
naoorlogse Duitsland al leren begrijpen door een bezoek aan twee hoofdstedelijke
boekhandels af te leggen.
■
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Officieel, want alomtegenwoordig
Edmund Gosse als vader van de Engelse literatuur
Edmund Gosse: A Literary Landscape 1849-1928 door Ann Thwaite
Uitgever: Secker & Warburg 567 p., f73,80
Martin Koomen
Dr. P.H. Ritter jr., jarenlang boekbespreker voor de Avroradio, werd door Menno
ter Braak ooit opgesierd met het predikaat ‘alomtegenwoordig’. Ritter was immers
niet alleen radiospreker, hij trad in zijn lange leven ook op als journalist, auteur,
feestredenaar en dat soort dingen meer.
De Engelse literatuur heeft precies zo'n alomtegenwoordige letterkundige gekend en
hij heette Edmund Gosse. Wat dr. P.H. Ritter jr. voor onze literatuur is geweest, dat
was Gosse (1849-1928) voor de Engelse: ‘de officiële Engelse letterkundige’, zoals
H.G. Wells hem onverbeterlijk heeft genoemd. En net als Ritters naam bij ons (het
schijnt haast een daad van heiligschennis om hem zo maar neer te schrijven zonder
dat ‘dr. P.H.’ en vooral dat ‘jr’.), zo heeft ook de naam van Gosse (pardon: Sir
Edmund) geleidelijkaan iets, hoe moet men het noemen, een lichtelijk belachelijk
tintje gekregen.
Wat Gosse betreft, gaat het daarbij nog niet eens allereerst om zijn welverdiende
reputatie van onnauwkeurigheid (‘hij heeft een Gosse van zich zelf gemaakt’, zeiden
ze vroeger in Oxford als er iemand een blunder had begaan, maar Gosse was dan
ook geassocieerd met de universiteit van Cambridge). Het heeft vooral te maken met
- ook hier - die ‘alomtegenwoordigheid’. Tientallen jaren is Gosse het prototype
geweest van al die letterkundigen wier oeuvre de ontmoedigende aanblik biedt van
een dikke stapel Notulen en Handelingen. Van de vele verlokkingen die een
schrijverschap ten grave kunnen voeren, zijn de Genootschappen, de Commissies
en de Comités niet de ongevaarlijkste. De Muze valt nu eenmaal niet op
functionarissen, naar het schijnt.
Onder op het pak stoffige bescheiden dat Sir Edmund Gosse het ondankbare
nageslacht heeft nagelaten mag dan nog een flinke baal gedichten liggen, er is geen
sterveling meer die ze leest. En toch is Gosse als literator niet geheel vergeten. De
bibliografie van zijn werken, die achterin Edmund Gosse, A Literary Landscape is
opgenomen en die een kleine honderd titels omvat (veel pamfletten en losse essays,
sommige privé gedrukt in een oplaag van zes of tien exemplaren), vermeldt één werk
dat nog wel degelijk gelezen wordt, dat sommigen zelfs voor klassiek houden. Het
betreft Father and Son: A Study of Two Temperaments, in 1907 voor het eerst
verschenen en sinds enige jaren verkrijgbaar als Penguin Modern Classic.
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Edmund Gosse

Kolossale vaderfiguur
Onvergetelijk in dit verslag van Gosses jeugd is allereerst het portret van de vader,
fanatiek aanhanger van een buitengewoon vrome sekte genaamd de Plymouth
Brethren. Het boek is vooral het relaas van de pogingen van de schrijver om zich te
ontworstelen aan de verstikkende invloed van deze kolossale vaderfiguur, die als
opvoeder vooral de overtuiging erin hamert dat ‘wat plezierig is verkeerd moet zijn.’
Aleister Crowley, een dichter wiens vader eveneens een Plymouth Brother was,
heeft met zijn strengchristelijke opvoeding afgerekend door satanist te worden en
zich onledig te houden met het opdragen van Zwarte Missen. Zo ver is Gosse niet
gegaan. Zijn latere verstandhouding tot het christendom is er een van onverschilligheid
geweest, soms getemperd door een vaag heimwee. Als getrouwd stel plachten Gosse
en zijn gade op zondagmiddag ‘at home’ te wezen voor vrienden en kennissen en
introduceś; dit moet een logische reactie zijn geweest op de barre verveling van de
onafzienbaar lange Dagen des Heren uit zijn jeugd.
Het ligt voor de hand dat Ann Thwaite, schrijfster van deze nieuwe biografie van
Edmund Gosse (niet de eerste, maar naar menselijke berekening wel de laatste), voor
de beschrijving van de jeugd van haar onderwerp vrijelijk heeft geput uit Father en
Son. Toch slaagt ze erin de visie die Gosse op zijn jeugd heeft gegeven wat bij te
stellen door aannemelijk te maken dat het beeld in Father and Son iets te zwaar is
aangezet in de richting van het naargeestige en ongelukkige. Minstens even
opmerkelijk is haar prestatie om in de vader ‘veel beminnelijks’ aan te treffen (blz.
78). Haar gewetensvolle verslag van de pogingen van die vader om de zoon op het
wel zeer smalle pad van zijn eigen sekte te houden, vormt aangrijpende, bijna pijnlijke
lectuur. Nadat Edmund Gosse als zeventienjarige een baantje als ‘juniorassistent’ in
het British Museum had gekregen, bleef zijn vader maar kwezelachtig zeuren in
lange, bange brieven. Pas als vierentwintigjarige heeft Gosse wat afstand kunnen
nemen van zijn vader en diens religieuze opvattingen en eisen. Een eerste
dichtbundeltje, door diezelfde vader betaald en derhalve zwaar gecensureerd, was
toen al verschenen.
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Beide ouders van Edmund Gosse waren succesvolle auteurs. Zijn moeder
publiceerde traktaatjes en godsdienstige versjes, Philip Henry Gosse was in zijn tijd
een befaamd bioloog en heeft een hele reeks boeken op zijn naam gebracht (één
ervan, Omphalos, is beroemd gebleven als poging om de bijbelse en de darwinistische
gegevens over de schepping met elkaar te verzoenen: op het moment dat God hemel
en aarde schiep ‘vertoonde de wereld ogenblikkelijk de structurele aanblik van een
planeet waarop het leven allang bestond’). Eigenlijk stond het van het begin af aan
wel vast dat Edmund hun voetsporen als publicist zou drukken: het eerste woord dat
men uit de mond van dit opmerkelijke ventje vernam zou ‘boek’ geweest zijn.
Als jongeman hoopte Gosse een reputatie als dichter te zullen verwerven, maar
zijn schrijverschap is om zo te zeggen in de schaduw gebleven van zijn lezerschap.
Hij werd inderdaad een beroepslezer, een opinievormer in de literatuur, en niet alleen
de Engelse literatuur. Het hoort tot zijn verdiensten dat hij in Engeland de studie van
de Scandinavische letteren heeft bevorderd en daar bij voorbeeld als eerste op de
betekenis van Henrik Ibsen heeft gewezen - en dit alles nog wel terwijl zijn kennis
van de Scandinavische talen veel te wensen overliet, zoals zijn biografe ont-
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hult. Voor de Nederlandse literatuur schrok Gosse trouwens evenmin terug. Zo
schreef hij een inleiding bij de Engelse vertaling van Noodlot van Louis Couperus.
Het stuk lijkt op een grondige vertrouwdheid met onze cultuur te wijzen, maar in
een van de laconieke voetnoten die Ann Thwaite aan haar toch al zo massieve werk
heeft toegevoegd, leest men dat Gosse zijn informatie uit de tweede hand heeft
ontvangen, namelijk uit een in zijn archief teruggevonden brief van Frederik van
Eeden.

Comités
Als criticus, maar vooral als letterkundige die zich voortdurend weerde in comités
en jury's, die tussen een Anglo-Franse lunch en een Anglo-Deens diner nog juist
even tijd vond om een stuk te schrijven voor de Encyclopaedia Britannica dan wel
de drukproeven te corrigeren van, pakweg, een nimmer op te voeren treurspel in
verzen - in al die rollen: after-dinner spreker, bibliograaf, krantenschrijver en noem
maar op, is Gosse bij uitstek de ‘man of letters’ geweest. John Gross, schrijver van
de zeer verkwikkelijke studie The Rise and Fall of the Man of Letters (1969), een
werk dat trouwens meer dan iets anders Ann Thwaite blijkt te hebben geïnspireerd
tot haar Gossebiografie, verkondigde daarin de stelling dat de ‘man of letters’
gedoemd is uit te sterven. Hij zou volgens Gross gemangeld worden tussen de
massamedia met hun eis van oppervlakkige leuke praat, en aan de andere kant het
universitaire bedrijf met zijn gortdroge academische studies.
Zeker is dat men zich een type als Edmund Gosse in onze tijd moeilijk kan
voorstellen. Voor de kunst van de conversatie is dat méér te betreuren dan voor die
van de schone letteren. ‘Als het al gezegd kan worden dat ik denk, dan is het flitsend,
langs het puntje van mijn tong of pen...’ schreef hij zelf eens. Daar moet de bron
liggen van zijn talent als prater en raconteur, waarvan heel wat tijdgenoten hebben
getuigd, en van zijn gemakkelijke en soepele schrijfstijl, maar ook van een fatale
oppervlakkigheid.
Hoe beroemd Gosse ook is geweest, hij dankte zijn faam minder aan werkelijk
kritische gaven dan aan zijn ‘alomtegenwoordigheid’. Daarbij was hij erkend slordig.
Misschien moet het vonnis wel luiden dat hij destijds een flink deel van zijn reputatie
verworven heeft door een vernietigende aanval in het blad Quarterly Review (1886).
Een zekere John Churton Collins toonde aan dat Gosses boek From Shakespeare to
Pope vol fouten en slordigheden zit: in sommige volzinnen wees hij vier onjuistheden
aan. Een halfjaar lang stonden de brievenrubrieken van alle kwaliteitsbladen uit die
tijd bol van de betogen pro en contra de ongelukkige Gosse. Zijn reputatie was bij
wijze van spreken tegelijkertijd gevestigd en blijvend geschaad.
Vijftien jaar na dit voorval zette Gosse zich af tegen de tendens in Victoriaanse
biografieën om de daarin beschreven levens mooier te maken dan ze geweest waren,
waardoor het ‘steeds moeilijker (werd) om de waarheid te vernemen over een
vooraanstaand persoon, als die waarheid op enigerlei manier als onwaardig kon
worden beschouwd’. Een prachtig credo. Des te wonderlijker is het dat Gosse in zijn
biografie van Algernon Charles Swinburne (1917), in feite tot op heden de
standaardbiografie van de dichter, met opzet enkele vitale feiten met betrekking tot
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diens leven uit de tekst heeft geweerd. Het gaat om Swinburnes drankzucht, en om
het feit dat hij graag bordelen bezocht teneinde zich door de vrouwen te laten
afranselen. Deze gegevens belandden in een apart dossier, dat door Gosse werd
voorzien van het opschrift Confidential Paper on Swinburne's Moral Irregularities
en door hem vervolgens aan het British Museum in bewaring is gegeven.
Mevrouw Thwaite onthoudt zich van commentaar op deze aanpak, ze vermeldt
alleen de ‘algemene opvatting’ onder de vrienden die van het geheim wisten, dat
Gosse juist had gehandeld. Dit stemt niet helemaal overeen met wat men hierover
leest in Swinburne; A Critical Biography (1968), een boek van Jean Overton Fuller,
waaruit blijkt dat bij voorbeeld William Rossetti, een vriend van zowel Swinburne
als Gosse, zich voor publikatie heeft uitgesproken. Bij Fuller valt ook te lezen dat
‘maar een handvol mensen’ van Gosses bevindingen over Swinburnes ‘morele
onregelmatigheden’ heeft mogen kennisnemen. Niettemin is bekendheid met de
desbetreffende feiten bijzonder nuttig voor wie uit is op inzicht in de persoonlijkheid
van de dichter, en in zijn poëzie, met haar donkere ondertonen van lust en pijn.
Toch kan men - gelukkig maar - niet zeggen dat Ann Thwaite haar Gosse heeft
willen sparen. Ze toont hem integendeel onbekommerd met al zijn twijfelachtige
kanten, volgens de procedure die hij zelf ooit aanbeval. Het lijkt of zich opnieuw de
paradox heeft voorgedaan dat Gosses fouten en zwakheden hem uiteindelijk vooral
te stade zijn gekomen: nu, zesenvijftig jaar na zijn dood, hebben ze een zeer
competente biografe vertederd.
Het mooiste is dat de lezer iets dergelijks ervaart. Men voelt zelfs niet de behoefte
om Edmund Gosse de woorden na te dragen die hij als oude man uitte: ‘Als Ulysses
werkelijk een werk van distinctie is, dan heb ik vergeefs geleefd.’ Tenslotte was hij
eerder Yeats behulpzaam geweest - op diens verzoek - toen deze dichter zich inspande
om James Joyce een sommetje geld te bezorgen uit het Royal Literary Fund. Want
natuurlijk, ook in dat potje hield hij een vinger.
Het is precies Gosses alomtegenwoordigheid, in combinatie met de schijnbaar
onafzienbare periode die zijn loopbaan omvat - hij was een tijdgenoot van Victoriaanse
giganten als Swinburne en Tennyson én van mensen die nog altijd onder ons zijn
zoals de dichter Robert Graves - die maakt dat men deze stevige turf over een beetje
absurde man ademloos leest.
■
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Zwijgend in een inrichting
De bizarre en godslasterlijke strijd van Oskar Panizza
Oskar Panizza. Ein literarisches Porträt door Michael Bauer Uitgever:
Carl Hanser Verlag 338 p. f65, - Importeur: Nilsson & Lamm
Gerda Meijerink
Hij bestreed de religieuze schijnheiligheid en wilde de mensen tot een oorspronkelijk
geloof terugvoeren, maar het katholieke Beieren sloot hem op in een isolatiecel. Hij
stelde de nationalistische hysterie aan de kaak en maakte de keizer belachelijk, maar
de staat maakte hem onschadelijk in een zenuwinrichting. Hij wilde de mensen
bevrijden van de dwang van wat voor ‘normaal’ doorging, maar zijn fantastische
verhalen en gedichten werden verboden en nauwelijks iemand las ze. Het leven van
de arts en schrijver Oskar Panizza is één lange aaneenschakeling van conflicten en
processen geweest, van zijn prille jeugd tot het jaar 1906 toen hij voorgoed achter
de muren van een sanatorium verdween en hij tot aan zijn dood in 1921 verkoos te
zwijgen.
Sommige mensen worden tijdens hun leven een legende en meestal is dat leven er
ook naar. In zijn nadrukkelijk niet ‘biografie’ maar ‘literarisches Porträt’ genoemde
boek van Michael Bauer over Oskar Panizza probeert de auteur tussen legende en
werkelijkheid de ware Oskar Panizza te ontdekken, en ondanks het feit dat hij veel
tot dusver onbekende bronnen heeft nageslagen, lukt hem dat maar ten dele. Het
leven van Oskar Panizza, van deze ‘kreupele Mephisto’ die honderd jaar geleden
van zich deed spreken, is dermate bizar dat de werkelijkheid de legende lijkt te
evenaren en hier en daar zelfs overtreft.
Het bekendst is Oskar Panizza geworden door het proces dat in 1895 tegen hem
werd gevoerd als auteur van Das Liebeskonzil, een toneelstuk waarin de openbare
aanklager ruim negentig godslasteringen wist te ontdekken.. ‘Der Fall Panizza’ was
een van de vele zaken waarmee het Wilhelminische Duitsland de vrije meningsuiting
probeerde te onderdrukken en de nieuwe tijd probeerde tegen te houden, maar het
was wel het geruchtmakendste. In de ‘hemelse tragedie’ Das Liebeskonzil - dat in
1982 door Werner Schroeter werd verfilmd - vindt de duivel in opdracht van God
de syfilis uit en verbreidt die op aarde om de mensen voor hun godslasterlijke handelen
te straffen. De hemel is in grote ontreddering geraakt door alles wat zich beneden
afspeelt, met name aan het pauselijke hof, en God is een oude aftandse man geworden,
Christus een neurotische jongeling en een lichtelijk ordinaire Maria houdt het zo nu
en dan met de duivel. Hoewel de overtuigde protestant Oskar Panizza het stuk in de
vijftiende eeuw liet spelen, doelde hij op eigentijdse misstanden in de katholieke
kerk, waarbij vooral de kitsch rond de Mariaverering hem een doorn in het oog was.
De Zuidduitse katholieken, die zich juist van de door Bismarck gevoerde Kulturkampf
aan het herstellen waren, stelden alles in het werk om deze blasflemie te onderdrukken.
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Oskar Panizza

De heren modernen
Maar het proces bracht Panizza's stuk pas echt onder de aandacht van de massa, er
was geen krant die het verloop ervan niet nauwkeurig volgde.
Op het godslasterlijke stuk attent gemaakt door een recensie in een
sociaal-democratische krant ging de rechterlijke macht ogenblikkelijk over tot
beslaglegging van de tekst waarbij haar slechts enkele exemplaren in handen vielen,
maar het kostte enige moeite voordat er een lezer gevonden was die zich door het
stuk in zijn religieuze gevoelens gekwetst voelde. Eindelijk meldde zich een
wachtmeester van politie uit Leipzig die verklaarde er aanstoot aan genomen te
hebben. Twee gerenommeerde advocaten, die door Panizza werden verzocht zijn
verdediging op zich te nemen, weigerden dit uit angst om zich zelf met de zaak te
compromitteren en een derde advocaat verklaarde aan het begin van het proces dat
hij slechts de formele gang van zaken wilde bewaken. Er zat voor Panizza niets
anders op dan zijn verdediging te voeren. Dat deed hij allesbehalve handig. ‘Ik ben
een atheïst,’ begon hij zijn verklaring tegenover de streng gelovige, ongeletterde
juryleden, en benadrukte vervolgens dat het zijn uitdrukkelijke bedoeling was geweest
het bij een Zwitserse uitgever gedrukte Liebeskonzil ook in Duitsland te verspreiden.
Met dit laatste verspeelde hij zijn enige kans op vrijspraak, maar Panizza wenste nu
eenmaal de waarheid en niets dan de waarheid te spreken en in zijn bezetenheid
schuwde hij ook de rol van martelaar niet. Hij ontkende met zijn stuk religieuze
gevoelens te hebben willen kwetsen en verklaarde dat het hem erom was gegaan de
zonde in de wereld aan te kaarten. Zijn grote voorbeelden Luther en Ulrich von
Hutten waren hem daarin voorgegaan. Het mocht hem niet baten. Hoewel een aantal
deskundigen het in verklaringen voor hem opnam oordeelde de jury buitengewoon
streng: een jaar geïsoleerde opsluiting zou hem wel op andere gedachten brengen.
Dat met dit vonnis Panizza ten voorbeeld werd gesteld aan alle moderne denkers
blijkt wel uit de woorden van de officier van justitie, die de jury opriep door het
vonnis ‘de Heren Modernen te tonen dat er in Duitsland nog wetten waren die het
verboden God, de religie en de heiligste gevoelens te behandelen zoals de beklaagde
dat had gedaan’ en dat als de Heren Modernen vuiligheid wilden brouwen ze dat
maar binnen hun eigen vier muren moesten doen.
Radicaliteit en religieus fanatisme had Oskar Panizza met de paplepel ingegoten
gekregen. Al tijdens zijn jeugd in de jaren vijftig was er sprake geweest van een
‘zaak Panizza’ in verband met een strijd tussen zijn moeder en de katholieke kerk
over de religieuze opvoeding van de kinderen. Op het doodsbed van haar katholieke
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echtgenoot had deze vrouw, die van hugenoten afstamde en protestants was gebleven,
hem de toestemming ontlokt de kinderen verder protestants op te voeden. Daarmee
nam zij revanche op hem voor zijn vóór het huwelijk gedane en ná het huwelijk
gebroken belofte de kinderen volgens het geloof van de moeder op te laten groeien.
De katholieke kerk verklaarde echter de op het doodsbed gedane toestemming voor
ongeldig en riep de hulp van de rechter in om in het geschil met Mathilde Panizza
te beslissen. Hoewel zij tot de hoogste instanties tegen de voor haar negatieve
beschikkingen in beroep ging - zelfs koning Maximiliaan moest eraan te pas komen
- kreeg de rijke hotelbezitster uit Bad Kissingen haar gelijk niet. Toch volhardde zij
in de protestantse opvoeding van haar kinderen door ze jaren lang in steeds wisselende
domineesgezinnen en internaten voor de arm der wet verborgen te houden, zodat
uiteindelijk de katholieke kerk het maar opgaf en de kinderzieltjes als verloren
beschouwde. Het godsdienstig fanatisme van de moeder en de streng piëtistische
opvoeding die hem ten deel viel legden de basis voor het tussen genialiteit en waanzin
balancerende denken van Oskar Panizza.
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Al in zijn vroegste gedichten uit hij zijn angst voor het ‘rode huis’, voor hem het
symbool voor het gekkengesticht, en tegelijkertijd drukt hij zijn verlangen uit naar
de vrijheid die het isolement van het rode huis voor het individu betekent. Uitgerekend
deze man wordt psychiater, maar uit angst zelf gek te worden oefent hij dit beroep
slechts enkele jaren uit. Hij begint te publiceren, maar klaagt voortdurend over zijn
geringe bekendheid en begrijpt dat hij ‘iets confisqueerbaars’ moest maken om aan
de weg te kunnen timmeren.

Middeleeuwen, folteringen
Als lid van de ‘Gesellschaft für modernes Leben’ waarin de ‘modernen’ van de jaren
negentig in München waren georganiseerd hield hij in 1891 een rede over ‘Genie en
Waanzin’ waarin hij de grenzen tussen normaal en abnormaal ter discussie stelde.
Daarmee begaf hij zich op het gebied van wat later de anti-psychiatrie zou gaan
heten. Panizza beschouwde zich zelf niet als een kunstenaar in traditionele zin, maar
hij noemde zich een ‘psychopaat die slechts zijn ziel wilde openbaren’. Voor hem
bestond er maar één werkelijkheid en die huisde in de geest van de mens. Al het
andere was ‘buitenwereld’ en als zodanig niet interessant. Thema van de kunst moest
het driftleven van de mens zijn. In dromen, fantasieën en visioenen kon de literatuur
iets van die immateriële werkelijkheid openbaren. In zijn verhalenbundels
Dämmrungsstücke, Visionen en Die gelbe Kröte keert hij zijn innerlijke werkelijkheid
naar buiten en toont hij de ‘naakte waarheid’ van zijn ziel. In tientallen artikelen richt
Panizza vlijmscherpe aanvallen op de verstarde instituties van zijn tijd, hij pleit voor
een vrije seksualiteit en sympathiseert met de arbeidersbeweging en zet zich vooral
in voor een modernisering van het theater, waarbij hij als een van de eersten oog
heeft voor de artistieke waarde van variététheater en volksstukken. Het jaar eenzame
opsluiting in de gevangenis in Amberg heeft een radicaliserend effect op de sensibele
Panizza en het is nu niet meer de kerk, maar vooral de staat die hij verantwoordelijk
stelt voor het kwaad in de wereld. Lang voor Foucault formuleert hij dat in
vergelijking met de psychische terreur van de isolatiecel de middeleeuwse folteringen
humane middelen waren in handen van de staat.
Maar niet alleen zijn inzichten, ook zijn paranoia is toegenomen. Panizza emigreert
naar Zwitserland waarvandaan hij met zijn tijdschrift Zürcher Diskussionen doorgaat
het Duitse Keizerrijk met kritiek te bestoken. Tot zijn ontzetting wordt hij het land
uitgezet - om onduidelijke redenen maar waarschijnlijk in verband met de aanslag
in 1898 op keizerin Elisabeth van Oostenrijk, die tot verscherpte maatregelen tegen
verdachte buitenlanders leidde. Voor Oskar Panizza is er echter maar één verklaring
voor zijn uitwijzing: de Duitse keizer Wilhelm II heeft het op hem gemunt. In Parijs
schrijft de in voortdurende angst levende emigrant dan de gedichtenbundel Parisjana
waarin hij de keizer voor lummel en ‘dummer Junge’ uitmaakt en hem als vijand
van de mensheid en de cultuur afschildert. Opnieuw slaat de Duitse justitie toe. Er
wordt beslag gelegd op zijn aanzienlijke vermogen waardoor Panizza wel gedwongen
wordt naar München terug te keren, waar hem een proces wegens majesteitsbelediging
wacht. Maar als statenloos geworden burger kan Panizza niet berecht worden. Dan
moet er een andere oplossing komen. Het kost weinig moeite om een psychiater te
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vinden die Panizza voor gek verklaart. Wie ondanks een goede opvoeding keizer en
vaderland beledigt moest wel als geestesziek beschouwd worden, vermeldt het
deskundigenrapport, en een andere psychiater beweert dat Panizza erfelijk belast is
omdat zijn hele familie geestelijk niet normaal is.
Panizza wordt van rechtsvervolging ontslagen, maar zijn vermogen blijft onder
beslag. Zijn familie stelt alles in het werk om hem onder curatele te krijgen, wat in
1905 lukt. Als een opgejaagde hond zoekt Panizza zijn toevlucht uitgerekend in het
‘rode huis’ waarvoor hij zijn leven lang bang is geweest. Hij moet nog rare fratsen
uithalen voordat een inrichting bereid is hem op te nemen. Pas nadat hij een paar
keer in ondergoed in de straten van München is gesignaleerd en hij bij herhaling
toevallige passanten agressief heeft benaderd, wordt hij in een sanatorium in Bayreuth
opgenomen. Daar vervalt hij tot zwijgen, hij weigert zijn moedertaal te spreken en
hij zet geen pen meer op papier. Zijn dood in 1921 wordt door niemand opgemerkt
en zijn familie keurt hem zelfs geen grafsteen waardig.
Het literaire portret dat Michael Bauer van Oskar Panizza heeft geschilderd is óók
het politieke portret van een tijdperk en wie geïnteresseerd is in de aloude strijd
tussen geest en macht mag zich dit boek niet laten ontgaan.
■
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Open inrichting voor normale mensen
Kingsley Amis' valse uitbarstingen
Stanley and the Women door Kingsley Amis Uitgever: Hutchinson, 256
p., f 46,80
Anthony Paul
Sinds Kingsley Amis zijn eerste anti-held Jim Dixon de onsterfelijke woorden filthy
Mozart in de mond legde, schopt hij met het grootste genoegen iedereen tegen de
schenen die denkt dat hij net zo'n ongelikte beer is als de figuren in zijn romans. In
de loop der jaren hebben Amis' mannen zich van onbehouwen cultuurbarbaren
ontwikkeld tot hartstochtelijke, goedgebekte pleitbezorgers van het schandalig
onredelijke vrouwvijandelijke soort.
Net als in Jake's Thing (1978) gaat de vrouwenhaat in Stanley and the Women gepaard
met een aanval op een vorm van moderne hocuspocus: moest de seksuologie het de
vorige keer ontgelden, dit maal is de psychotherapie het slachtoffer. Ook nu weer
geeft Amis zich zelf volop de kans zijn satirische krachten te botvieren tot ergernis
van hen die denken dat een schrijver de plicht heeft een evenwichtige kijk op de
dingen te geven, en tot vermaak van de rest.
De verteller en centrale figuur Stanley Duke is halverwege de veertig en
acquisitiemanager bij een dagblad. Hij is een fatsoenlijke, pretentieloze doorsnee
man uit een kleinburgerlijk milieu, of een van alcohol doordrenkte, onnozele,
bevooroordeelde, zelfingenomen aap - het is maar hoe je het bekijkt. Hij is kennelijk
gelukkig met zijn tweede vrouw, een literaire journaliste. Stanley zelf leest nooit;
zijn belangstelling gaat voornamelijk uit naar auto's, versnellingsbakken om precies
te zijn. Hij is een gematigd racist, vindt de jongere generatie een ramp en richt, als
rechtgeaard Amis-figuur, een ongenadig scherpe blik op zijn medemens. Hij ziet zijn
ex-vrouw Nowell (ze had Noël moeten heten, ‘maar zij, of haar moeder, kon het niet
spellen’) over een crisis heenkomen door te praten als een dolgedraaide vrouw in
een film.
Stanley en Nowell hebben een zoon van negentien, Steve, die gek wordt. Stanley's
trouwe kameraad de dokter, Cliff Wainwright, roept er een psychiater bij, ene Dr.
Nash, een rijke, gewichtige man die ‘nog bekakter praat dan de koningin’ (van belang
voor Stanley, die zich maar al te bewust is van zijn platte Londense accent); Dr. Nash
laat Steve in een inrichting opnemen. Daar valt de jongen echter in handen van de
vrouwelijke psychiater Trish Collings.
Dr. Collings is niet alleen een gevaarlijke exponent van het zieltjesgezemel, maar
ook een ongewoon leugenachtige en immorele vrouw. Zij en Nowell spannen samen
tegen Stanley (en de schrijver tegen hen) en schuiven hem de schuld van Steve's
toestand in de schoenen: het komt allemaal doordat Stanley een onwillige,
ongeïnteresseerde en ongevoelige vader is. Zo heeft hij geprobeerd Steve door zijn
examens te slepen en zijn teleurstelling toen hij toch zakte niet verhuld. Volgens
Trish Collings heeft Steve geen schizofrenie maar - subtiel verschil - een
schizofreenachtige afwijking en moet hij geholpen worden ‘zijn eigen gevoelens
terug te vinden’. Stanley stikt van hulpeloze razernij. Krankzinnigheid en de
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behandeling daarvan is, helaas, een van de vele dingen waarvan hij weinig weet,
maar hij voelt intuïtief dat Collings denkniveau het in een Amerikaanse televisieserie
goed zou doen, maar ‘might have looked a bit thin in a Sunday magazine article’.
Dr. Nash bevestigt zijn vermoeden: ‘Die onzin wordt tegenwoordig alleen nog door
kwakzalvers, goeroes en sociaal werkers verkocht,’ en verwoordt daarmee het idee
achter de hele roman dat schizofrenen gewoon gek zijn en met medicijnen moeten
worden behandeld in plaats van met gesprekken over het gezinsleven of ‘steun en
liefde’.
Amis heeft Nash met de cultuur begiftigd die Stanley mist: hij heeft een boek
geschreven over gekte in de literatuur: de meeste schrijvers zitten er naast, maar
Shakespeare niet: Lear is een klassiek geval van cerebrale atherosclerose en Ophelia
lijdt aan een bepaalde vorm van acute schizofrenie. En Hamlet, de lieveling van hen
die krankzinnigheid aan wijsheid gelijkstellen? Hamlet is helemaal niet gek, hij doet
maar alsof. Ook Steve's krankzinnigheid is, in de vorm die Amis eraan geeft,
volkomen overtuigend - een zeer hedendaagse mengeling van slechte Science fiction
met fantasieën in de trant van Tolkien en een scheutje bijbel.

Mes
Trish Collings wreekt zich op Stanley die haar seksuele avances heeft afgeslagen
(zo ziet hij het althans) door Steve's medicijnen te stoppen en hem naar huis te sturen,
met het gevolg dat hij naar een Arabische ambassade stapt om de Arabieren te
waarschuwen voor een joodse samenzwering in de melkweg waarna hij door louche
diplomaten in elkaar wordt geslagen, en vervolgens in een boom klimt uit angst voor
vijanden die zijn gedachten door middel van radiogolven kunnen lezen.
Stanley's vrouw Susan, die er tot dan toe redelijk goed is afgekomen, en hem
‘steun’ geeft, als we dat woord mogen gebruiken, steekt zich zelf opeens met een
mes en zegt dat Steve het heeft gedaan, zodat zij weer alle aandacht krijgt en Steve
veilig opgeborgen wordt. Voordat ze bij Stanley wegloopt, ontpopt ze zich in een
uitbarsting als een al even grote snob als haar verschrikkelijke moeder: jij met je
‘gross table manners and your boozing and your bloody little car and your frightful
mates and your ghastly south-of-the-river man's world. You've no breeding and so
you've no respect for women. They're there to cook your breakfast and be fucked and
that's it.’ Al is deze uitbarsting nog zo vals en overdreven bedoeld - tenslotte laat
Susan het koken nadrukkelijk over aan een betaalde hulp - het valt niet te ontkennen
dat ze hier en daar raak schiet.
De frontale aanval op de vrouwelijke figuren in het boek is slechts de helft van
het plaatje: een subtieler, wellicht fundamenteler element wordt gevormd door de
minder expliciete kritiek op Stanley en diens kameraden. De gekwelde mannen in
de roman zijn weliswaar het slachtoffer van hun vrouwen, maar in zekere zin halen
ze het zelf met hun botte, laffe, afgestompte houding aan. Het is een treurig stelletje.
Nowells tweede echtgenoot, Bert Hutchinson een frightful bleeder met zijn suède
overhemden, regisseert reclamespotjes. Om te voorkomen dat hij met zijn gehate
vrouw naar bed moet is hij permanent dronken, of doet alsof. De enige man die het
zonder vrouwen afkan is Stanley's baas, en die is aseksueel en ziekelijk gierig.
Stanley's vriend Cliff stort tegen het einde van het boek zijn hart uit in de pub
Admiral Byron; als hij op het onderwerp rassendiscriminatie en mannen die hun
vrouwen slaan komt, zegt hij dat de slachtoffers zich het in beide gevallen aan zich
zelf te wijten hebben. Stanley komt tot de weinig verheffende slotsom: ‘if you want
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to fuck a woman she can fuck you up. And if you don't want to she fucks you up
anyway for not wanting to, trouwens, ze naaien je toch als ze daar zin in hebben:
That's what Women's Lib is for.’ En de indrukwekkende Dr. Nash raakt volkomen
van slag als Stanley hem de hamvraag stelt: zijn vrouwen gek? Was het maar waar,
roept Nash overstuur, dan konden we ze tenminste opsluiten. Maar ze zijn ‘all too
monstrously, sickeningly, terrifyingly sane. That's the whole trouble.’
Uiteraard mogen we de mogelijkheid dat Amis romans schrijft om dingen te kunnen
zeggen die hij zich anders niet zou kunnen permitteren, niet uitsluiten, maar feit blijft
dat het niet zijn woorden maar die van zijn figuren zijn. Stanley and the Women is
een veel complexere satire dan het pretendeert te zijn, een satire over vrouwen en
mannen, en het wederzijdse onbegrip. Het is bijzonder knap geschreven - Amis toont
zich meer dan ooit een meester in allerlei varianten van het gesproken Engels - en
rijk aan rake typeringen van kleding, maniertjes, café-interieurs en Londense huizen.
Bovenal geeft het de lezer het gevoel dat het allemaal - ook al zijn we het er niet mee
eens - levensecht is. Daarover valt niet te twisten.
Levensecht, maar dan wel in de zin van levensecht Engels en middleclass: dat en
niet zozeer de mensheid in het algemeen is immers het onderwerp van Amis' werk.
Hij weet meer van dat soort Engelsen dan Farbre van insecten. Maar voor zover er
Nederlandse lezers zijn die geen bijzondere belangstelling voor de eigenaardigheden
van de Engelsen hebben, kunnen zij zich verheugen op een roman waaruit een gezonde
afkeer spreekt van ‘kwakzalvers, goeroes en maatschappelijk werkers’.
■
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Hugh Jans
Terrines met groenten & vis
Een paar weken geleden heb ik geschreven over terrines met groenten
en nu ga ik vervolgen met terrines met groenten en vis. Een goede
combinatie en voor de doe-het-zelvers een leuke uitdaging, niet omdat
het maken van zo'n terrien zo moeilijk is, maar omdat er hiermee een
smakelijk voorgerecht ter tafel komt, dat er nog heel aanlokkelijk uit
kan zien ook. Het is niet per se nodig om een terrien in een mooie
Franse zware geëmailleerde patévorm te maken, een terrien komt ook
best tot haar recht als ze in een gewoon goed gesloten cake- of
broodblik gemaakt wordt. Die zijn er ook van Tefal, die het voordeel
hebben dat ze makkelijker gelost kunnen worden.

Vis & groenteterrien
1 kop dobbelstenen wortel van ½ cm3
1 kop gedopte doppers
4½ ons scholfilets, in stukjes
1 eiwit, losgeklopt
1 theel. zout & ¼ theel. peper
een snuif nootmuskaat
1 theel. gehakte verse dragon
1 kop goed aangedrukte, afgehaalde, gewassen, droog gedepte, gehakte
spinazie
1 kop crème fraîche (Mona)
boter
een 1 liter terrien

Breng ruim water aan de kook, zout het licht en voeg de blokjes wortel en de doppers
toe. Blancheer ze zacht kokend 5 minuten of tot ze net bijtgaar zijn. Doe ze over in
een vergiet en spoel ze onder de koude kraan. Laat ze goed uitlekken.
Pureer de vis met het eiwit, zout, peper, nootmuskaat en dragon in een blender of
anderszins. Voeg de spinazie toe en pureer het verder tot alles goed gemengd is. Doe
de puree over in een kom, dek die af en zet het 1 uur boven in de koelkast.
Doe de puree daarna over in een mixer en klop de room erdoor, telkens met 4
eetlepels tegelijk. Klop tot het mengsel luchtig is geworden. Schep er dan de
wortelblokjes en doppers door, zodat ze mooi gelijk door de puree verdeeld zijn.
Beboter de terrienvorm en schep het mengsel erin. Sla de vorm met een paar ferme
tikken op het aanrecht om eventuele luchtbellen te verwijderen en strijk de bovenkant
glad met een spatel. Bedek de vorm met beboterd waspapier en een stuk
dubbelgevouwen aluminiumfolie en kook het au bain-marie, met het hete water
halverhoogte 40 minuten in de oven op 375° F, 191° C. Haal de vorm uit de oven,
zet hem op een treeft of rek, verwijder folie en waspapier en laat de terrien 10 minuten
staan. Keer de terrien dan op een schaal en dep eventueel nat dat eruit gevloeid is op
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met keukenpapier. Geef het in dikke plakken gesneden lauwwarm of geheel afgekoeld
met een hollandaisesaus als voorgerecht.

Schelpdierasperge terrien
6 ons asperges, geschild
4½ ons diepvries St-Jakobsschelpdieren, ontdooid
1 eiwit, losgeklopt
1 theel. zout & ¼ theel. witte peper
een snuif nootmuskaat
¼ theel. suiker
boter
een 1 liter terrien
1 kop crème fraîche (Mona)
1 theel. gehakt vers dillegroen
Snij de harde onderstukken van de asperges af en kook ze op de gebruikelijke manier
in 15-20 minuten net bijtgaar. Snij de koppen op 5 cm lengte eraf en snij de stengels
diagonaal in plakken van ½ cm dik. Laat ze goed uitlekken op keukenpapier. Pureer
de schelpdieren in gedeeltes in een blender of anderszins met het eiwit, zout, peper,
nootmuskaat en suiker. Doe de puree over in een kom en zet die afgedekt 1 uur boven
in de koelkast. Beboter de terrienvorm.
Doe de puree over in een mixer en klop er de room met 4 eetlepels tegelijk met
het dillegroen door tot een luchtige mousse verkregen is. Spreid een dunne laag
hiervan over de bodem van de vorm en schik hierop kruiselings de aspergekoppen.
Druk ze in de mousse.
Schep de aspergeplakjes door de rest van de mousse en lepel die in de vorm. Zorg
ervoor dat hierbij de aspergekoppen niet verschoven worden. Sla de vorm met een
paar fikse tikken op het aanrecht om luchtbellen te verwijderen en strijk de bovenkant
met een spatel glad. Dek de vorm af met waspapier en een driedubbel gevouwen
stuk aluminiumfolie. Ga verder au bainmarie en in de oven te werk als in het eerste
recept. Geef er een hollandaisesaus opgeklopt met dun gesneden reepjes zuring bij.

Artisjokasperge-krab terrien
een 2 liter terrien
4 eetl. droge witte wijn
2 eetl. poedergelatine
1 kop heldere kippebouillon

voor thousand island dressing:
1 kop mayonaise
4 eetl. chilisaus
1 eetl. gehakte groene paprika
½ theel. fijngehakte rode paprika
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½ theel. gehakte bieslook

verder:
¾ kop yoghurt
1 ¼ ons gekookte lange dunne asperges
2 ¼ ons gaar krabvlees, zonder baleinen, verschilferd
4 artisjokbodems uit blik, in dobbelsteentjes, besprenkeld met wat
citroensap

Spoel de terrienvorm en maak hem ijskoud in de koelkast.
Doe de wijn in een kleine kom en strooi de gelatine erover. Zet de kom in een
grotere kom met heet water en roer tot de gelatine is opgelost. Roer het bij de
kippebouillon.
Meng de ingrediënten voor de dressing goed en roer ¾ kop hiervan bij de yoghurt
in een kom. Klop het bouillonmengsel er geleidelijk in een straal bij tot alles mooi
glad is. Schenk de helft van dit vulmengsel in de terrienvorm en zet het 20 minuten
in de koelkast tot het gestold is.
Snij de asperges precies gelijk zodat ze in de vorm passen en leg ze in de lengte
op het mengsel in de vorm. Giet genoeg van het vulmengsel erbij, dat het de asperges
met 1¼ cm bedekt. Zet het weer 20 minuten in de koelkast tot het gestold is. Strooi
het krabvlees hierover en voeg genoeg vulmengsel toe om de krab te bedekken. Zet
het 20 minuten in de koelkast. Strooi dan de artisjokdobbelsteentjes erover, giet de
rest van het vulmengsel erop, dek de vorm af en zet hem minstens 3 uur in de koelkast.
Schuif voor het opdienen een mes langs de binnenrand van de vorm, doop hem 2
seconden met de onderkant in warm water en keer de terrien met een scherpe tik op
een schaal. Snij hem in dikke plakken met een zaagmes en geef de rest van de dressing
erbij.
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Het gebroken oor
Van Dieren en Koyaanisquatsi
Elmer Schönberger
‘Wat weet u eigenlijk van Van Dieren?’ vroeg Willem Noske, ijveraar voor dode
componisten van Neerlands bloed aan de interviewer (VN 12.4.80). ‘Weet u dat dat
misschien wel onze grootste componist in de eerste helft van deze eeuw was? Dat is
mijn toekomstdroom. Onze Nederlandse Ives, onze Nederlandse Schönberg, onze
Nederlandse Webern, onze Nederlandse Stravinsky, maar bovenal onze Nederlandse
Ives. Violist, chemicus, correspondent van de Rotterdammer, schrijver van een
biografie van Epstein, literair erudiet van uitzonderlijk niveau, boekbinder van
uitzonderlijke gave en uitblinker in twee curieuze sporten waarin hij misschien nog
aan de Olympische Spelen heeft meegedaan, pistoolschieten en trick-cycling. Iemand
met zoveel talenten wordt gewantrouwd en dat geeft nog eens een extra vooroordeel.’
De opvatting dat een kunstenaar niet twee muzen kan dienen is inderdaad
wijdverbreid. Ook van festival-componist Murray Schafer werd gezegd dat de
schrijver de componist in de weg zit, al wekte hij zelf de indruk dat zijn muziekpet,
zijn theaterpet, zijn poëziepet, zijn onderwijspet en zijn soundscape-pet slechts
manifestaties van één alomvattend platonisch hoofddeksel zijn. Wat Van Dieren
betreft zou ik me kunnen voorstellen dat zijn veelzijdigheid hem in de enigszins
excentrieke kringen waarin hij in Engeland verkeerde juist enig extra cachet verleende.
Engeland was Van Dierens tweede vaderland. In Grove's Dictionary wordt hij zelfs
een Engelse componist van Nederlandse geboorte genoemd, hoewel hij zijn
Nederlanderschap nooit heeft opgegeven. In 1909 was hij op zevenentwintigjarige
leeftijd, in het kielzog van de pianiste Frida Kindler, zijn toekomstige vrouw, als
correspondent naar Engeland vertrokken; hij zou er de resterende zevenentwintig
jaar van zijn leven blijven en zich ontpoppen als een artistieke vaderfiguur voor een
aantal Engelse componisten van de generatie '10 en '20. Tot zijn onmiddellijke
omgeving behoorden Epstein, de beeldhouwer, de gebroeders Osbert en Sacheverell
Sitwell en de componisten William Walton, Constant Lambert en Peter Warlock.
Met de dood van zijn belangrijkste pleitbezorgers raakte de muziek van Van Dieren
- nooit populair, wel gerenommeerd - in vergetelheid. Voor mij had Van Dieren,
ongehoord, twee voorsprongen: zijn biografie-in-een-notedop en zijn pleitbezorger
Cecil Gray, een van de eigenzinnigste en eigenwijste critici in het twintigste-eeuwse
Engeland en met Philip Heseltine (die zich als componist Peter Warlock noemde)
herontdekker van de muziek van Gesualdo (Carlo Gesualdo: Musician and Murderer,
1926). Gray kwam voor het eerst in het nieuws toen hij in 1917, ook al met Heseltine,
een concert met uitsluitend composities van Van Dieren organiseerde en financieel
ondersteunde. Sindsdien is Van Dieren een steeds terugkerend onderwerp in zijn
beschouwingen geweest. In zijn A survey of contemporary music (1924) eist hij een
belangrijke plaats op voor Van Dieren. Het is intrigerend om te zien hoe hij in
hetzelfde hoofdstuk waarin hij Stravinsky ‘simply an impersonal sum-total of
preexisting terms’ noemt, Van Dierens strijkkwartetten met die van Bartok tot de
beste moderne muziek rekent. In Predicaments or music and the future (1936) onthaalt
hij de Rotterdamse componist als de ware erfgenaam van Busoni, als de belichaming
van diens ideaal van een ‘nieuw classicisme’.
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Gray achtte het waarschijnlijk ‘dat zijn muziek een prikkelender en heilzamer
invloed op de komende generaties zal hebben dan die van enig ander componist van
zijn generatie, misschien met uizondering van Sibelius’. Gray had de sympathieke
neiging om zich sterk te maken voor vergeten en obscure componisten en lak te
hebben aan gevestigde reputaties. Hij kon de plank spectaculair misslaan, maar ik
heb altijd gehoopt dat hij met Van Dieren gelijk, al was het maar een beetje gelijk
zou hebben. Wat betreft de voor hun ontstaanstijd zeer geavanceerde Zes schetsen
op. 4a (twee jaar geleden door Reinbert de Leeuw gespeeld in de Vanuit-serie van
het Residentie Orkest) had hij dat inderdaad, maar wat betreft de liederen op de (bij
mijn weten) eerste Van Dierengrammofoonplaat zeker niet. Ik kan me niet voorstellen
dat deze zestien liederen het klankgeworden ideaal van Busoni's ‘nieuwe classicisme’
zijn. Het meest verbazend nog zijn die akkoorden-bij-kaarslicht in liederen als Last
Days en Dream Pedlary, een soort Ann Burton avant la lettre. En wat is er
classicistisch aan een muziek waarvan de structuur zo los, zo rapsodisch is en waarin
vooral de pianopartijen dikwijls nog het meest op uitgeschreven improvisaties lijken,
met alle bijbehorende nadelen: draderigheid, omslachtigheid, richtingloosheid. Als
classicisme niets anders meer betekent dan ‘pure muziek’, zonder ‘diepe gedachten,
of boodschappen, of metafysica’ (Gray), dan is het een te schraal begrip. De liederen
hebben wel persoonlijkheid, onder andere in de wijze waarop het melodische de
plaats van thematische constructie heeft ingenomen en in de Ives-achtige wijze (hier
heeft Noske gelijk) waarop zangstem en piano niet gehinderd door elkaars
aanwezigheid volledig hun eigen gang kunnen gaan. Maar opwindend is dit na een
paar liederen niet meer, de expressie wordt hoe langer hoe eenvormiger.
Ik hou rekening met de mogelijkheid dat deze zestien liederen niet de sterkste kant
van Van Dieren vertegenwoordigen. Er zijn tenslotte maar weinig componisten die
de weelde van een liederenrecital kunnen dragen, en trouwens, ook maar weinig
zangeressen.
Bernard van Dieren: Songs. Sofie van Lier, sopraan, Paul Prenen, piano.
BVHaast 051.
De onuitsprekelijke Koyaanisquatsi gaat over een onuitsprekelijk onderwerp. Daarom
is deze film tekstloos. Muziekloos is hij niet, integendeel. Als erwten in een zinken
teil klateren de duizenden en nog eens duizenden nootjes uit de orgeltjes, kelen en
schalbekers van Glass op het trommelvlies en ze lijken evenveel op elkaar als op die
duizenden nootjes die aan de onuitsprekelijke compositie voorafgingen, en met zijn
allen weer evenveel op de machine die aan het eind van de onuitsprekelijke film per
strekkende meter knakworsten uitbraakt.
In zekere zin - en zelfs in de goede zin van het woord - is de muziek van Glass in
deze film beter op zijn plaats dan ooit. Niet alleen omdat het een film is over veel
van hetzelfde maar steeds een beetje anders, maar ook omdat het in deze, als ‘trip’
aangekondigde plaatjesvloed om een artistiek soort toerisme gaat, net als in de
schoongepoetste klanken van Glass. Wie kan genieten van de natuur als kitsj, zal
zijn hart ophalen aan het begin van de onuitsprekelijke film, waarin de canyons
groter, uitgestrekter en echter zijn dan de echte canyons, een soort National
Geographic, maar dan bewegend.
Overigens hoorde ik één nieuw geluid in de film, waarin Glass misschien het minst
zich zelf maar wel op zijn best is: een soort Bach (althans stijkers, althans
toonladderfiguren) op zijn Morricone. Het deel heet Pruit Igoe, ik weet niet wat het
betekent maar het moet iets treurigs zijn en het paste precies bij het monumentale
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verval van een New-yorkse afbraakwijk. Het is filmmuziek op zijn best. Jammer dat
na een paar minuten dat eeuwig brave koortje er weer doorheen begint te jammeren.
Voor de rest is de muziek voor Koyaanisquatsi als vanouds: Bruckner als art-director
en Wagner als geflipte doemdenker, want het einde van de film is niet minder dan
een tot één akkoord gereduceerde Götterdämmerung.
Philip Glass: Koyaanisquatsi. Original soundtrack album. Island Records.
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Het leven een kerstboom
Waarom geen vrouw als president?
Lodewijk Brunt
De laatste jaren heb ik heel wat mismoedige verhalen gehoord en gelezen over het
feminisme. Het optimisme van de jaren zestig over het geluk dat ons ten deel zou
vallen als de samenleving eenmaal ‘gefeminiseerd’ was, heeft inmiddels plaats
gemaakt voor berusting. De economische crisis en het politieke conservatisme leiden
tot sombere vooruitzichten. Mensen hebben wel iets anders om aan te denken dan
het opstoten van vrouwen in de vaart der volkeren. De fut is eruit, het feminisme is
op sterven na dood. De vraag of deze stemming realistisch is, valt moeilijk te
beantwoorden. Ik heb de indruk dat er aanzienlijke nationale verschillen bestaan.
Van de ‘grote matheid’ op dit gebied die in Nederland heerst, is bij voorbeeld in
Frankrijk veel minder sprake. En de algehele somberheid is misschien wel het minst
van toepassing op de Verenigde Staten. Integendeel, er is iets aan de hand met
Amerikaanse vrouwen: het Amerikaanse feminisme lijkt vitaler dan ooit. Zeker, de
programmapunten die nu op de agenda staan zijn anders dan die van vroeger, maar
de inzet waarmee deze doeleinden worden nagestreefd is minstens zo groot als toen.
Wat gebeurt er?
In een recent vraaggesprek merkt Gloria Steinem op, dat de emancipatiebeweging
in een Tweede Stadium is aangeland. Twintig jaar lang, zo zegt ze, is er gewerkt aan
het leggen van een stevig fundament en nu is de tijd gekomen om de vruchten te
plukken. De oude waarden, die vrouwen op hun plaats hielden, zijn grondig
ondermijnd. Wat ons te doen staat is nieuwe te formuleren. Steinem verwacht dat
we een periode tegemoet gaan, waarin oude seksuele mythen plaats maken voor meer
‘humanistische modellen’. Onze geest zal niet langer bepaald worden door onze
genitaliën, iedereen zal in de gelegenheid zijn om de ‘gehele menselijke ervaring’
te ondergaan. Wat Steinem voorspelt is niets meer of minder dan een nieuwe
Verlichting. Zowel vrouwen als mannen zullen daarvan profiteren, de mensheid als
geheel zal er gelukkiger van worden. Ik geef toe, het klinkt bombastisch, maar
wervend is het wel. Is er behalve deze vaagheden ook iets concreets te verwachten,
iets meetbaars? Ik ben bang dat Steinem het wat dat betreft een beetje laat afweten,
want op de vraag hoe vrouwen het in de politiek zullen doen, antwoordt ze: ‘Als het
met het presidentschap gaat zoals met andere posities waar échte macht mee
verbonden is - niet alleen symbolische macht - dan zal bijna ieder denkbaar soort
man eerder in het Witte Huis terecht komen dan welke vrouw ook.’
Het is eigenaardig dat ze dit zegt. Juist met het oog op de komende
presidentsverkiezingen wordt allerwegen in de Verenigde Staten gespeculeerd op de
mogelijkheid dat er dit jaar wel degelijk een vrouw in het Witte Huis terecht zal
komen, zij het voorlopig als vice-president. Want onlangs zijn vrouwen ontdekt als
kiezers waar rekening mee gehouden moet worden. De enige mogelijkheid voor
Walter Mondale om van Reagan te winnen in november, zo denken velen, is om de
verkiezingen in te gaan met een vrouw als kandidaat voor het vice-presidentschap.
Edward Koch, de burgemeester van New York City, die beslist niet van radicale
sympathieën verdacht mag worden, zei kort geleden: ‘Een vrouwelijke kandidaat
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zou ons meer vrouwenstemmen opleveren, maar niet alleen dat. Ze zou ook de
stemmen van jonge mensen kunnen trekken, vanwege het idee van een doorbraak.
Ik zeg je, dat is geen kattepis!’ Het conservatieve weekblad Time (4 juni 1984) wijdde
een lange coverstory aan de vraag ‘Waarom geen vrouw?’ en daarin was onder andere
te lezen, dat de Amerikaanse politiek nog steeds een aangelegenheid is van
voornamelijk mannen, maar dat vrouwen bezig zijn politieke macht te vergaren op
een manier die nog niet eerder vertoond is in de geschiedenis. ‘Als kiezers zijn
vrouwen nu een beslissende factor geworden in de nationale politiek. Sommige
Republikeinen zijn zelfs bang dat Ronald Reagans gebrek aan populariteit onder
vrouwen hem dit najaar de overwinning zal kosten.’
De politieke betekenis van vrouwen blijkt bij voorbeeld uit het belang dat de
presidentskandidaten van de Democratische Partij hechten aan de steun van NOW
(National Organization for Women). Vorig jaar kregen Glenn, Mondale, Hart en de
anderen de gelegenheid om de jaarvergadering van deze beweging toe te spreken en
de een sloofde zich nog harder uit dan de ander om te laten zien hoe feministisch hij
wel was. ‘NOW has become big-time feminism,’ zei iemand over die gebeurtenis,
‘twintig jaar nadat de beweging werd opgericht is ze een overtuigend politiek succes
geworden.’ Ter verklaring van deze verrassende opkomst van vrouwen is het begrip
‘gender gap’ in zwang gekomen: de kloof tussen de geslachten. Deze ‘seksekloof’
duidt op een verschijnsel dat zowel uniek als opzienbarend is. In het juni-nummer
van Esquire, waarin de verschijning van de ‘nieuwe Amerikaanse vrouw’ wordt
gevierd, legt Barbara Ehrenreich uit wat de achtergronden zijn. Van 1920, toen
vrouwen het kiesrecht kregen, tot 1980 hebben vrouwen altijd vrijwel precies hetzelfde
stemgedrag te zien gegeven als mannen. Op zich zelf was dat al opmerkelijk gezien
het kiesgedrag in Europa: daar werd door vrouwen over het algemeen een stuk
conservatiever gestemd dan door mannen. Maar sinds 1980 blijkt uit allerlei
opinie-onderzoeken dat Amerikaanse vrouwen linkser geworden zijn dan mannen.
‘Nergens ter wereld,’ zegt Ehrenreich, ‘althans nergens waar opinieonderzoek wordt
gehouden, zijn vrouwen ooit aan de linkerkant van mannen uitgekomen.’ De
‘seksekloof’ lijkt sprekend op de ‘generatiekloof’ van de jaren zestig. Toen bleken
vele honderdduizenden studenten, afkomstig uit de gegoede middenklasse, alle voor
de hand liggende verwachtingen over hun gedrag te logenstraffen. Ze waren niet
dankbaar voor de zegeningen van het kapitalisme, de welvaart waar ze ruimschoots
van konden profiteren en de talloze ontplooiingskansen die werden geboden, maar
keerden zich er walgend van af en ontpopten zich als radicalen, hippies, pacifisten
en hele of halve revolutionairen. Net als de ‘generatiekloof’ destijds het politieke
klimaat bepaalde, zou in de jaren tachtig de ‘seksekloof’ op z'n minst in staat kunnen
zijn een regering ten val te brengen. Aldus Ehrenreich.
De kans dat zich op korte termijn een dergelijke ‘seksekloof’ in Nederland zal
manifesteren lijkt me gering. De economische basis die daarvoor nodig zou zijn, als
ik Ehrenreich goed begrepen heb, ontbreekt hier. De radicalisering van Amerikaanse
vrouwen is namelijk een direct gevolg van het feit dat ze in groten getale buitenshuis
werkzaam zijn en daar op directe en concrete manier worden geconfronteerd met
discriminatie. En is Nederland niet het land met het allerlaagste percentage buitenshuis
werkende vrouwen ter wereld? De ‘feminisering’ van de Amerikaanse politiek lijkt
alleen nog een kwestie van tijd. Of, zoals iemand in het genoemde nummer van Time
zei: ‘De belangrijkste stap naar de revolutie is al gezet. We praten er niet langer over
óf er een vrouwelijke presidentskandidaat zal komen, de vraag is wanneer.’
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Gerrit Komrij
tekening Joost Veerkamp 86

NATURA ARTIS MAGISTRA THE EUROPEAN WAY

Teringstein
De twee benen die Tilly om de hoek van de keukendeur had zien liggen behoorden,
begreep ze, niet tot de dooie over wie Kootje had gesproken. Die dooie was een
zekere Konsumentenman. Ook Pamela zat er nu verslagen bij.
Kootje had Pamela het verhaal, in een afwisseling van snikken en woede, verteld.
Bob en zij hadden de televisie dag en nacht aan laten staan, bevreesd dat de
Konsumentenman zou worden teruggevonden voordat Kootje de bonte avond had
verzorgd die de criminele groep De Geplukte Kip als voorwaarde voor zijn vrijlating
had geëist. Er was door heel hoge, heel gewichtige televisiebazen - er was zelfs een
dominee bij - meteen contact met haar gezocht en de voorbereidingen voor het
programma waren in volle gang.
‘Ik wist niet dat je zong,’ merkte Pamela op. Kootje was, ondanks haar tranen, in
staat haar een verontwaardigde blik toe te werpen.
‘Ik zing al jaren,’ zei ze zuinig. ‘En voor deze keer had ik ook jou een rolletje
toebedacht. Je had op de achtergrond mee kunnen hummen. Maar dat is nu ook
afgelopen.’
‘Daar kwam ik juist voor,’ zei Pamela. ‘Voor samenzang,’ voegde ze er in een
poging tot verduidelijking aan toe. ‘Mag ik je Tilly voorstellen? Zij speelt harmonika.’
‘Ik speel helemaal geen harmonika,’ zei Tilly op besliste toon. De komedie moest
nu maar eens uit zijn. Bij zo'n ellendig hoopje mens als Kootje pasten zulke grapjes
niet.
‘O nee?’ Pamela stond versteld. Dit was de omgekeerde wereld. Iemand die ze
aan de zang wilde helpen zong al jaren en iemand die ze voor muzikaal had versleten
speelde niet eens.
‘Laat me toch uitvertellen,’ riep Kootje, toen ze zag dat Pamela weer snel adem
had verzameld. Ze had een wondermooi lied ingestudeerd, vertelde ze, over een
vrijgezel die zich jarenlang alles had ontzegd om een auto te kunnen kopen. Droog
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brood en bonensoep had hij er voor gegeten. Net toen hij op het punt stond er een te
kopen hoorde hij in het programma van de Konsumentenman dat het een ondeugdelijk
type was. Gered op het nippertje! Het was een lied geweest van dankbaarheid, een
eerbetoon aan de ontvoerde.
Toen was daar de omroeper op de televisie verschenen om leukweg mee te delen
dat de Konsumentenman dood was aangetroffen in de verlaten hal van een
speelgoedfabriek.
‘Smeerlap!’ had Bob geroepen. Kootje had eerst nog gedacht dat hij de omroeper
bedoelde, maar het gold de Konsumentenman zelf. Waarom - dat werd haar duidelijk
toen de nieuwslezer vervolgde dat ze De Geplukte Kip ontmaskerd hadden als een
schertsorganisatie. De politie was op zoek naar de grappenmakers. Uit Bobs reactie
begreep Kootje dat niemand anders dan hij erachter zat.
De rest was haar allemaal te snel gegaan. Bob was zo woedend geworden op de
televisie dat hij er een vaas naar had gesmeten. Kootje was weer kwaad geworden
op Bob. Mokkend had hij haar bij het rokende toestel achtergelaten en zich in de
keuken teruggetrokken.
Daar bleef het lange tijd merkwaardig stil. Ze had zich ineens de laatste
zelfmoordpoging van Bob herinnerd en was naar de keuken gerend. En jawel. Daar
lag hij, met zijn hoofd in het gasfornuis. Meteen had ze weer spijt gehad van haar
woede-aanval. Het was eigenlijk zo goed bedoeld geweest. Hij had in haar geloofd.
Hij had haar zangcarrière alleen maar wat willen versnellen. En dat die liederlijke
Konsumentenman uitgerekend nu moest kreperen, daar kon hij toch ook niets aan
doen?
Met moeite had ze geprobeerd hem naar de kamer te slepen. Toen had Pamela
aangebeld. Wat moest ze nu? Grote tranen biggelden over Kootjes wangen.
Tilly zat er een beetje verdwaasd bij. Ze moest de teleurstelling verwerken dat de
kapotgeslagen televisie geen Teken van een Nieuwe Tijd was geweest en twee dooien
tegelijk, dat tikte ook aan als je voor het eerst bij iemand op bezoek kwam. Vooral
als je gastvrouw je er maar op één had voorbereid. Ze keek van het gapende toestel
naar het paar benen. Ze gaf een gil. Een van de voeten had bewogen.
(wordt vervolgd)
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[Nummer 7 - 21 juli 1984]
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Wereldtijdschrift
Raster

In BZZLETIN 116 wordt meermalen met instemming gerefereerd aan de waardering
van Kees Fens voor Zonder geluk valt niemand van het dak, een postuum verschenen
verhaal van Jan Hanlo. Fens uitte zijn bewondering in een televisieprogramma van
Aad van den Heuvel rond de Boekenweek. De nieuwsgierigheid die hierdoor werd
gewekt naar Hanlo's proza wordt in het aan hem gewijde nummer van BZZLETIN
niet bevredigd. Wel wordt de lezer geacht buitengewoon veel belangstelling te hebben
voor Hanlo's leven. Ser Prop geeft een feitelijke biografie, maar Aldert Walrecht
gaat zich te buiten aan een jolige biografische speurtocht langs familie en vrienden
van de auteur onder de titel ‘Jan Hanlo als Jezus’. Onder een foto van de vierjarige
Hanlo plaatst hij de tekst ‘Wie zou op zo'n jongetje niet verliefd worden! Het is een
schattig plaatje van een echte little lord Fauntleroy.’ Walrecht voert veel nutteloze
gesprekken met een bewonderende omgeving, die vaak maar weinig toe te voegen
hebben aan Props biografie, maar die wel voorzien zijn van totaal overbodige en
irritante terzijdes waar dezen en genen omstandig bedankt worden. In andere bijdragen
komen Hanlo's buurman en een zijdelingse vriend aan het woord, Albert Jan Govers.
De levensfeiten overheersen, ook in de artikelen over Hanlo's poëzie. Rob Schouten
en Peter de Boer interpreteren het gedicht ‘Archangel’ en doen dat ook met behulp
van biografische gegevens. In DE REVISOR gaat dat anders: daarin publiceert Tom
van Deel de lezing die hij in april op het filologencongres in Nijmegen hield:
‘Aandacht voor de tekst’. Hij breekt daarin, ruim twintig jaar na dato, weer eens een
lans voor de literatuurbeschouwing à la Merlyn. Een criticus moet ‘door Merlyn zijn
heengegaan’ betoogt hij. Volgens Van Deel wordt dit aan de universiteit niet meer
zo erg bevorderd en ligt de nadruk op de aandacht voor de literatuurgeschiedenis,
zoals in Leiden onder invloed van Ton Anbeek. In DE REVISOR staat proza van
Sjoerd Kuyper en Joost Zwagerman, een vertaald verhaal van John Berger en veel
poëzie. In het vorige nummer werd de tekst gepubliceerd van het SLAA-gesprek van
Jan Kuijper met Ad Zuiderent, in dit nummer met de dichter C.O. Jellema. Maarten
van Buuren schrijft een lang essay over H.C. ten Berge. Daarbij staan foto's van
slachtoffers van de veenmoorden uit Ten Berges De witte Sjamaan die zo opgenomen
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hadden kunnen worden in het dubbelnummer 9/10 van het tijdschrift DE
WOLFSMOND, een themanummer over de dood. ‘De dood leeft niet in Nederland’
luidt de flauwe, paradoxale eerste regel van het redactioneel. In het voetspoor van
DE GIDS, die in de jaren zestig een nummer wijdde aan de filosofische en
sociologische kanten van de dood, neemt DE WOLFSMOND vooral creatieve
bijdragen over de dood op. Ramón Gieling opent het nummer met een vreemd
‘Geïllustreerd woordenboek van de dood’, waarbij zijn alfabet niet verder gaat dan
de s van de elektrische stoel. De t van touw en de w van worgpaal en zo verder
ontbreken. Johanneke van Slooten bracht een bezoek aan de directrice van de Dienst
Algemene Begraafplaatsen en Crematoria van Amsterdam, Coco Snoek. De quasi
droge en zakelijke manier waarop er in extenso wordt gesproken over het composteren
van lijken in de aarde - rozen doen het het beste op een graf vanwege het vocht dat
vrijkomt bij de verrotting - en over de geur van verbrand mensenvlees bij de ovens
van de crematoria is een beetje weerzinwekkend. Wel de moeite waard is het proza
van Jacques Rigaut, met een nawoord van Peter Nijmeijer. Hij vertaalde ook de
gedichten van de Ier Seamus Heaney, waarbij een foto van een dode in het veen staat.
Willem Diepraam maakte foto's van een begrafenis op Aruba. DE WOLFSMOND
wordt sinds enkele nummers uitgegeven door Uitgeversmaatschappij Tabula van
Jeroen Koolbergen. De eenmansredactie van Ramón Gielen is met ingang van dit
nummer uitgebreid met Peter Nijmeijer. In TIRADE 292 staat een portfolio van de
schrijver/schilder Oscar de Wit met tekst van Ronald Spoor. De Wit meet zich in
zijn werk met Du Perron en Multatuli. Zijn preoccupatie met de laatste blijkt uit vier
gereconstrueerde portretten van Douwes Dekker. De lectuur van zijn werk inspireerde
De Wit tot portretten van Woutertje, Sjaalman en Max Havelaar. Het NIEUW
WERELDTIJDSCHRIFT van juli heeft op het omslag een foto van een aap uit de
Antwerpse dierentuin, waar men een van de surrealistische kunstwerken zou
verwachten van de in dit nummer geïnterviewde Marcel Mariën. Het is een overvol
nummer met een interessant essay van Hans G. Helms over ‘De computer en de
fantasie’, tien gedichten van Ed Leeflang, een essay van Offermans over Cortázar,
nieuw proza van Walter van der Broeck over de Koning van België en weer aardige
afleveringen van de rubrieken van De Wispelaere en Portnoy. Is België aan een
rehabilitatie toe? Het MUSEUMJOURNAAL (nr. 3, 1984) gaat ook al over België.

FMR
In de Boekenbijlage van februari j.l. schreef Boudewijn Büch over de Italiaanse
uitgever Franco Maria Ricci en het naar zijn voorletters genoemde tijdschrift FMR
waarvan het eerste nummer begin 1982 verscheen. Het is een luxueus uitgevoerd
tijdschrift dat volgens de aanwijzingen van Ricci zelf is vormgegeven en bevat
artikelen en afbeeldingen over kunst en cultuur geschreven door de crème de la crème
van de wereldliteratuur. Van de Italiaanse editie zijn inmiddels zo'n vijfentwintig
afleveringen verschenen. Wie ze allemaal heeft boft. Ricci doet weinig in het klein,
zodat hij eind vorig jaar zijn wieken naar Amerika uitsloeg en in een oplage van acht
miljoen exemplaren een nulnummer verspreidde van wat een Amerikaanse editie
van FMR moest worden, ‘The most beautiful magazine in the world’, zoals het in
de advertentie heette. Wie van deze hoogmoed buikpijn krijgt kan wellicht snel
genezen als hij het eerste nu verschenen nummer ziet: juni 1984. Er bestaan wel
onbekrompen uitgevoerde tijdschriften, maar wellicht niet zo een als FMR: de
afbeeldingen op groot formaat en van perfecte kwaliteit, op ware grootte, in detail
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en artikelen geschreven door kenners of liefhebbers. Ricci neemt uitsluitend
adverteerders van ‘standing’, niet zelden met een snobistisch luchtje, maar dat schijnt
onvermijdelijk. In het eerste nummer (162 pagina's) staan vier grote bijdragen met
illustraties, als dat nog een woord is voor wat men te zien krijgt. het Bestarium van
de negentiende eeuwse Oostenrijkse schilder Aloys Zötl, met tekst van Julio Cortázar;
het wonder van het Farnese Theater in Parma, geheel uit hout opgetrokken en vol
fresco's; de panelen met als onderwerp La fête pour la fête, een feest zonder reden
opgekomen in het brein van Lodewijk XIV én de fresco's van Parmigianimo in het
kasteel van Fontanellato bij Parma: de verbeelding van Ovidius' ‘metamorfose’ over
Diane en Acteon. De Amerikaanse editie is iets kleiner van formaat dan de Italiaanse.
Hij kost in Nederland f22, -, verschijnt tien keer per jaar. Wat ook prettig is: op FMR
treft men niet de terreur van het blokje met de zwarte lijntjes aan, (de zgn. UAC-code)
wat alle omslagen van bijna alle tijdschriften al enige tijd bederft.

C.P.
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De nachtzijde van de illusies
Jeroen Brouwers' Winterlicht: een even gewaagde als
indrukwekkende roman
Winterlicht door Jeroen Brouwers Uitgever: De Arbeiderspers, 214 p.,
f34,50
Carel Peeters
Toen Nietzsche op 21 september 1888 in Turijn aankwam was zijn
gezondheidstoestand slecht. Afgezien van enkele korte perioden van ‘erleuchteter
Besessenheit’ was het jaar 1888 het begin van zijn elfjarig verblijf in de nacht van
de waanzin (Hij stierf in 1900). In Turijn werkte Nietzsche aan zijn vulkaan van
zelfverheerlijking Ecce Homo, maar tegen het einde van het jaar begonnen de eerste
tekenen van definitieve ‘Umnachtung’ zich af te tekenen, waar we iets van weten
door zijn brieven aan Franz Overbeck en Peter Gast. Aan Overbeck schrijft hij dat
hij het lot van de wereld nu zelf ter hand zal nemen, zoals de parafrase van een van
Nietzsches biografen niet onaardig luidt. Aan Peter Gast schrijft hij op 4 januari van
het nieuwe jaar: ‘Meinem maetro Pietro. Singe mir ein neues Lied: die Welt ist
verklärt und alle Himmel freuen sich. Der Gekreuzigte.’ Ik moet bekennen de zin
‘die Welt ist verklärt’ niet zonder brok in mijn keel te kunnen lezen als ik me bedenk
hoeveel moeite het Nietzsche kostte de wereld op goede gronden te verheerlijken.
In deze zin doet hij een machteloze greep met middelen die buiten zijn verstand
liggen. Het is een absurde klaroenstoot om iets te vieren, een zelfbedacht feest, la
fête pour la fête.
Eén dag eerder, op 3 januari was iets voorgevallen dat zo mogelijk nog ontroerender
is. Toen Nietzsche uit zijn huis stapte zag hij op de Piazza Carlo Alberto een koetsier
zijn paard mishandelen. ‘In tranen en weeklagend wierp hij zich op het dier, sloeg
zijn armen om zijn hals en stortte in.’ Enkele dagen later bracht Overbeck hem naar
een kliniek in Bazel.
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Jeroen Brouwers, foto: Chris van Houts

Jeroen Brouwers' roman Winterlicht gaat over een oude schrijver die veel boeken,
artikelen en stukjes heeft geschreven, maar dat is dan ook alles: een garantie dat hij
daarmee een plaats in de literatuurgeschiedenis verwerft is het niet. Het werk is
allemaal wel na veel omzwervingen langs uitgeverijen gepubliceerd, maar enige
indruk heeft het niet nagelaten, behalve verbittering bij de schrijver, die dat verbergt
in cynische aforismen, jenever en in de eenzaamheid van zijn afgelegen huis.
Brouwers' (‘alles is autobiografisch’) verhouding tot deze schrijver is van dien aard
dat de ‘roman’ een ereplaats verdient in het al aanzienlijke aantal
‘dubbelgangersromans’: Brouwers beschrijft via de schrijver Jacob Voorlandt de
angstige mogelijkheid dat hijzelf ook zo'n schrijver zal blijken die uitsluitend bezig
is te werken aan zijn onvermijdelijke vergetelheid.

Schaap
Tegen het einde van de roman herinnert Brouwers zich dat er eens ‘iets met schapen’
was met Voorlandt: ‘Op een kleine weide onder ruiende vruchtbomen achterin de
tuin liep een aantal wolkachtige witte schapen vrij in het rond, op één schaap na, dat
aan een ketting vastzat en die ketting draaide om een in de aarde geslagen ijzeren
spil.’ Hij herinnert zich dat Voorlandt naar dat schaap keek ‘en het komt mij nu
logisch voor dat hij zich ten nauwste in de situatie van het dier kon inleven’. Op het
tuinpad vertoont zich dan ‘een grote zwarte verschijning met een dokterstas. Zij (het
is een ‘zij’, een niet onbelangrijk gegeven in de roman) haalt een injectiespuit
tevoorschijn en (hier worden enkele alinea's samengevat) nadert het schaap met een
voorspelbare bedoeling. Op dat moment komt Voorlandt in actie: ‘Hij schreed, de
vermagerde patriarch, de oude vorst, ogenschijnlijk niet gehinderd door zijn met gips
bepleisterde been, zonder wandelstok, rechtop, met heldere ogen en vastberaden
mond, naar de spil waar de ketting aan vastzat die het schaap gekluisterd hield en
trok deze met gemak en met een kracht die ik niet meer in hem aanwezig had gedacht

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

in één beweging met graspollen, aardkluiten en al uit de aarde. Ketting en spil achter
zich aan met zich meeslepend verdween het schaap in wolken van opstuivende dorre
bladeren.’
De situatie kan niet vreemd meer zijn: dit tafereel lijkt opvallend veel op het gedrag
van Nietzsche op 3 januari 1889. Het zijn allebei gevallen van acute deernis,
voortgekomen uit een plotselinge identificatie met het lot van machteloze dieren.
Deze beesten vertolken op dat moment iets universeels: machteloos overgeleverd te
zijn aan een lot. Dat kan zijn: gekluisterd zijn aan het eigen onvermogen, zo hoog
gevlogen te hebben dat de geest eclipseert en men zich met het laagste verbonden
gaat voelen, een fundamentele twijfel aan de waarde van wat men doet omdat de
criteria van de buitenwacht veranderen of onberekenbaar zijn. Dit zijn maar enkele
van de mogelijke verklaringen, maar ze zijn te vinden bij Voorlandt, Nietzsche en
Brouwers. En bij iedereen die zijn nek uitsteekt en daardoor een door niets beschermde
blik op de wereld ontwikkelt. Voor iedereen die dat doet is het enige criterium waaraan
hij zijn daden toetst zijn eigen persoon. Men moet veel zelfvertrouwen hebben om
daarop volledig te kunnen vertrouwen: die persoon staat tenslotte volledig op zich
zelf. De zonder illusies levende Nobelprijswinnaar Rufus Dingelam in Onder
professoren van Willem Frederik
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Hermans bereikte het hoogste wat te krijgen was, maar het zegt hem niet veel: wat
is het verschil tussen een wonderkind en een total loss? Dat voor een wonderkind
‘alles wat niet banaal is in de filosofie... een ogenblik leuk mag zijn, op den duur
blijkt toch altijd weer dat het onzin is’. Dit zegt hij tegen zijn vrouw als ze ergens
op vakantie in een grot zitten, niet de plaats waar de toppen van de eeuwige roem
zich bevinden.

Verklaren
Winterlicht is een gewaagde en daardoor onder meer een indrukwekkende roman
over de vraag of wat men maakt altijd toch weer onzin blijkt te zijn, slechts goed
voor de vergetelheid. De radicale zelfonthulling die plaatshad in Het verzonkene en
Bezonken rood zet Brouwers voort en maakt er de kern van zijn werk van. De vraag
of men voor de vergetelheid schrijft wordt door Brouwers in deze roman impliciet
beantwoord: als men bereid is geen compromissen met zichzelf te sluiten en verder
gaat in het onderzoeken en verklaren van het eigen bestaan dan anderen en dat doet
met geen andere ambitie ‘dan het onvergeetbare boek te creëren’, dán is het mogelijk
sporen na te laten die niet door het eerste het beste buitje worden uitgewist.
Brouwers heeft bij herhaling geschreven over schrijvers met de beste bedoelingen
en middelmatige uitkomsten. Deze ‘periferen’ fascineren hem omdat hij net zo
begonnen is als zij, en zoals bijna elke schrijver of kunstenaar begint. Door deze
essays, geschreven uit ‘loyaliteit’, heeft hij leren zien wat er aan mankeert en is hij
oog in oog komen te staan met ‘het pretentieuze Niets’. In Winterlicht herinnert hij
zich zijn leven als lector van een uitgeverij en de tientallen manuscripten die hij in
die functie te lezen kreeg. Bijna allemaal gingen ze terug naar de afzender, vergezeld
van een standaardbriefje. Maar: ‘Het is goed de zelfkant te bestuderen om inzicht te
krijgen in de schoonheid van de borduurconstructie van het wandkleed (of zo iets.
Een aforisme).’
Het manuscript Onverhoorde gebeden van Jacob Voorlandt onderscheidt zich van
al die anderen, al is het niet op een manier die begeestert. De dertigjarige
lector/uitgever bezoekt de schrijver en dacht een jonge man te treffen, sprakeloos
van geluk dat zijn manuscript wordt uitgegeven. Wie hij ontmoet is een man van in
de zestig, schrijver van een ongezien oeuvre, teleurgesteld en routineus voorschrijvend
in eenzaamheid. Zijn dubbelzinnige liefhebberij is het maken van foto's van wolken,
te zien door de glazen koepel in zijn kamer. Brouwers is de meester van de metaforen
die uitgroeien tot motieven: de wolken van Voorlandt vertolken diens dieptste
roerselen, ze leveren de filosofische verantwoording van zijn teleurstelling: ‘Ik
fotografeer wat maar korter dan één seconde bestaat, ik maak eeuwigheid van het
allervergankelijkste dat in de natuur maar denkbaar is.’ Dat is precies wat Brouwers
ook doet: híj noteert zijn vluchtige dromen omdat voor hem het geschrevene ‘een
tot werkelijkheid gemaakt feit’ is, ‘afkomstig uit een onfeitelijk nietbestaan, waar
werkelijkheid bestaat uit onwerkelijkheid’. Het verschil met Voorlandt is miniem,
vandaar dat hij niet ophoudt ‘erover te piekeren dat er in principe geen verschil is
tussen mij en een wolk, of waas, of damp, of rooksliert’.
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Spiegels
Brouwers voelt voor Voorlandt wat Nietzsche voor het paard en Voorlandt op zijn
beurt voor het schaap voelde: deernis. Geen gedistantieerde deernis, maar uit
mogelijke verwantschap. De bezoeken aan Voorlandt beschrijft Brouwers met de
beheerste haast van iemand die te gast is bij iemand die hem zou kunnen besmetten,
zoals hij zich op den duur ‘bezoedeld’ voelde na het lezen van veel slechte of
middelmatige manuscripten. Voorlandt ‘voedt’ hem op, hij heeft nooit méér van
iemand geleerd dan van Voorlandt. Men zou geneigd zijn te zeggen dat Brouwers
dan leerde hoe het niet moest, maar daarmee zou Voorlandt tekort worden gedaan.
Voorlandt is de personificatie van Brouwers angst, maar hij is niet zonder allure:
‘Alles... wat Voorlandt zei, bleek op een moeiteloze wijze beeldend, trefzeker en
niet zelden geestig te zijn geformuleerd, - ook dat is een verworvenheid van de
heremiet... Zijn woorden werden erdoor geladen met de kracht van zekerheid en
overtuigendheid van zijn opvattigen, - hoe zou het anders hebben gekund: wie alleen
is, wordt nooit tegengesproken.’ Het is Voorlandt die zich in sarcastische
bewoordingen uitspreekt over zijn uitgeversschap en hem ervan doordringt dat hij
die baan op moet geven om echt te gaan schrijven. Voorlandt als Erzieher.
De metaforische motieven in Winterlicht zijn net als in Brouwers vorige boeken
van een overrompelende kracht, hoe toevallig en ad hoc ze ook aandoen. Brouwers
proza heeft een volstrekt eigen dreun waaraan die metaforen een somber ritme
verlenen. Voorlandt zelf is niet alleen maar die vereenzaamde schrijver, hij is de
hinkende angst, hij heeft iets aan zijn been en één teen lijkt al afgestorven. Brouwers
vraagt zich voortdurend af of hij eigenlijk niet over zichzelf aan het schrijven is
(‘Maar zijn het wel zijn woorden die ik hier, zogenaamd uit mijn geheugen,
reproduceer?’) Voorlandt herkent van alles in Brouwers; aldus ontstaat de suggestie
van persoonverwisseling die de roman ‘spannend’, in de zin van ‘geladen’, maakt.
Spiegels, verwante jeugdvrienden, Vincent van Gogh, zij allemaal spiegelen zich in
Voorlandt en Brouwers.

Zwarte zak
Winterlicht is een ‘requiem’ voor Voorlandt in de vorm van graafwerkzaamheden
naar de bronnen van blijvende kunst. Het ‘verhaal’ dat Brouwers tussen zijn panische
zelfreflectie vertelt gaat over de strohalmen van zelfbedriegerij waaraan een
kunstenaar zich vasthoudt: Voorlandt heeft eens brieven van een vrouw gekregen
die schreef zijn werk te bewonderen. Op een regenachtige dag, in de gammele auto
van Voorlandt, gaan ze naar de provinciestad waar ze volgens het adres zou wonen.
Daar is het kermis. Voorlandt gedraagt zich grotesk als grote kunstenaar, eet en drinkt
als een bezetene. Het adres blijkt zich in een hoerenbuurt te bevinden en als ze het
huis uiteindelijk gevonden hebben wordt op het bellen niet opengedaan. Gina, zoals
de vrouw zich noemde, is de Muze waar Voorlandt zijn tanende energie in heeft
geïnvesteerd, maar als zij uiteindelijk op het balkon verschijnt, eerst naakt, daarna
in een kamerjas, lacht ze hem van boven uit. Ze is een hoer, gestoord tijdens haar
werk. Ze gooit zijn boeken naar beneden en de pagina's dwarrelen in zijn gezicht.
Brouwers vertelt het met een gejaagdheid waardoor alles zowel concreet als
metaforisch wordt. Hij smeekt Gina, ‘koningin van de wolken’, goed voor Voorlandt
te zijn: ‘Ontvang hem, begroet hem, vlij hem neer in zachte kussens en wieg hem,
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neem het zware gips weg van zijn been. Kleed hem uit en zeg er woorden bij die
hem trots maken en gelukkig, was hem, knip zijn nagels, balsem hem, verzorg zijn
vele haar, zeg dat hij mooi is. Geef hem geld voor de overtocht.’
Brouwers schrijft Winterlicht dertien jaar na zijn eerste ontmoeting met Voorlandt.
Leeftijd en jaartal worden door hem met nadruk genoemd, ze zijn de feiten in iets
dat noch feit noch fictie is geworden: de herinneringen aan Voorlandt vermengd met
de angst, vermengd met literatuur. Brouwers noemt Winterlicht weliswaar een
‘roman’, het is eerder een nieuw soort allegorie, een gelijkenis, een mythe. Voorlandt
en Brouwers bewegen door de roman als dubbelgangers in de Dostojewskiaanse zin:
angstig en gefascineerd door elkaar, elkaar aantrekkend en afstotend. Ze weten allebei
van het bestaan van ‘De gestalte met de zwarte zak over haar hoofd. In die zak zijn
twee kijkspleten geknipt, waarachter haar ogen zichtbaar blijven. Wie haar aankijkt
kan niet anders dan haar willoos volgen. Ik weet wie zij is.’ Het is de doodsangst,
‘ze toont je de mislukkingen van je leven, je schaamten en al datgene wat je het liefst
onder zware putdeksels toegedekt zou willen houden’. Schrijven wordt in Winterlicht
voorgesteld als doodgaan bij elk boek, het oeuvre is een keten van mislukkingen:
‘Ik ben al een paar keer doodgegaan, steeds met het voornemen daarna een nieuw
leven te beginnen, maar helaas altijd reïncarnerend als mijzelf.’
Winterlicht is een roman op het niveau en de diepgang van Harry Mulisch' De
aanslag: even simpel en even mytisch, al zal het boek van Brouwers als
kunstenaarsroman de meeste lezers minder vertrouwd voorkomen. Zeker ben ik daar
niet van, want wat Brouwers aansnijdt hoeft niet alleen voor schrijvers of kunstenaars
te gelden: Voorlandt is de schaduw en de angst van iedereen die van zich zelf iets
moet en die bang is dat zijn ambities het zullen afleggen tegen zijn onvermogen,
tegenwerking, pech, compromisbereidheid. Het is de nachtzijde van ieders illusies.
Iedereen is bang dat hij net als Brouwers op de kermis in de provincieplaats de hoed
van Voorlandt opkrijgt. Daarvoor is maar één remedie: dat de ambitie de dood te
vlug af is.
■

RONALD SIPS
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Sofia's klacht
Het dagboek van Tolstojs echtgenote in Privé-Domein
Dagboek door Sofia Tolstoj Uitgever: De Arbeiderspers, Privé-Domein,
406 p., f 49,50
Willem G. Weststeijn
‘Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar, elk ongelukkig gezin is ongelukkig op
zijn eigen wijze.’ De aanhef van de roman Anna Karenina, de beroemdste beginzin
uit de wereldliteratuur, ironisch na-echoënd in Nabokovs Ada (‘All happy families
are more or less dessimilar; all unhappy ones are more or less alike’) is, zoals zoveel
van Tolstojs werk, autobiografisch. Het familiedrama waar de beroemde auteur het
middelpunt en slachtoffer van is geweest is beslist niet alledaags. Niet in het
geleidelijke verloop ervan, maar nog minder in de treurige apotheose: Tolstojs vlucht
uit zijn huis op tweeëntachtigjarige leeftijd, een vlucht die hij met de dood moest
bekopen.
Over weinig levens bezitten we zoveel gedetailleerde informatie als over dat van
Tolstoj. Niet alleen hield de schrijver zelf gedurende zijn hele leven een uitvoerig
dagboek bij, zijn echtgenote deed hetzelfde. Van de elf kinderen die uit het huwelijk
voortkwamen heeft het merendeel zijn memoires gepubliceerd. Gedurende de laatste
jaren van zijn leven was Tolstoj zo beroemd dat hij wekelijks tientallen bezoekers
had. Velen van hen hebben hun indrukken verwoord. Om niets van de beroemde
man voor het nageslacht verloren te laten gaan waren er op een gegeven moment
zeker zes mensen tegelijk (een vriend, de particuliere secretaris, de lijfarts, een
inwonende vriendin van een dochter, et cetera) bezig minutieus alles te noteren wat
er in huize Tolstoj plaats vond.
Erg verheffend was dat niet altijd. Vooral de periode kort voor Tolstojs dood werd
verziekt door voortdurende uitbarstingen van onenigheid, verdachtmakingen en
heftige ruzies tussen Tolstoj en zijn echtgenote. De laatste kon het niet verkroppen
dat zij, na een leven van toewijding en opoffering, in Tolstojs gevoelsleven was
vervangen door diens steun en toeverlaat Tsjertkov. De schrijver zelf kon de
hysterische buien, zelfmoordpogingen en aanvallen van ziekelijke jaloezie van zijn
vrouw nauwelijks en ten slotte helemaal niet meer verdragen.
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Sofia en Leo Tolstoj

In deze conflictsituatie hadden beide partijen hun sympathisanten. Sommige
kinderen schaarden zich aan de kant van hun moeder, anderen kozen onvoorwaardelijk
voor hun vader. Een enkeling, zoals de privé-secretaris Valentin Boelgakov (zijn
dagboeken zijn al eerder in de reeks Privé-Domein verschenen), probeerde zo objectief
mogelijk te zijn.
In haar dagboek dat ze, met tussenpozen, bijna een halve eeuw heeft bijgehouden,
vraagt Tolstojs vrouw, Sofia, voortdurend begrip voor haar eigen, moeilijke situatie.
Verschillende keren laat zij zich ontvallen dat haar dagboek vooral bedoeld is als
tegenwicht tegen dat van Tolstoj. Zij acht het leven dat Tolstoj leidt, althans de laatste
dertig jaar ervan, vals en onoprecht en wil hem met haar dagboek van zijn voetstuk
stoten ‘dat hij zijn hele leven zorgvuldig voor zichzelf heeft opgebouwd’ (juli 1898).
‘Moge de heilige waarheid die in dit dagboek staat niet teloorgaan en aan de mensen
duidelijk maken wat nu verhuld is’ (juli 1910).

Socratessen
De heilige waarheid is voor Sofia Tolstoj dat zij haar leven heeft opgeofferd voor
een ander, een genie weliswaar, maar iemand die haar primair voor zijn eigen
doeleinden heeft gebruikt, zonder zich op zijn beurt aan haar te wijden. Aan de ene
kant heeft ze haar opofferende taak met vreugde aanvaard, aan de andere kant kwam
ze er voortdurend tegen in opstand, wilde ze haar eigen leven leven, bezig zijn met
haar eigen innerlijke ontwikkeling en op zijn minst enige erkenning krijgen voor
alles wat ze deed. In een dagboekaantekening van maart 1902 verwoordt ze haar
probleem op een kernachtige manier: ‘Voor het genie moet een vredige, vrolijke,
geriefelijke omgeving geschapen worden, het genie moet worden gevoed, gewassen
en gekleed, zijn werken moeten een ontelbaar keren worden overgeschreven, hij moet
bemind worden en je mag hem geen aanleiding tot jaloezie geven, zodat hij innerlijke
rust geniet. Een talrijke kinderschaar, door het genie verwekt, moet worden gevoed
en opgevoed, want hij heeft geen zin en geen tijd om met ze op te trekken, aangezien
hij moet verkeren met de Epictetussen, Socratessen, Boeddha's en dergelijke en zelf
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ernaar moet streven één van hen te worden. (...) Ook ik heb, bijna veertig jaar lang,
een genie gediend en ik weet hoe honderden keren mijn geestelijk leven in mij
opborrelde, al mijn verlangens, mijn energie, streven naar ontwikkeling, liefde tot
de naasten, de muziek... En al die opwellingen heb ik in mij onderdrukt. (...) Iedereen
zal vragen: “Maar waarom had jij, nietige vrouw, dan geestelijk en artistiek leven
nodig?” Op die vraag kan ik maar één antwoord geven: Ik weet het niet, maar ik
heb er diep onder geleden dat ik dat altijd maar weer moest onderdrukken teneinde
het genie te dienen. Hoeveel je ook mag houden van iemand die de mensen als een
genie erkennen - een bestaan van voortdurend kinderen baren, voeden, naaien, het
eten bestellen, kompressen aanleggen, klisteren zetten, stomweg doodstil zitten en
op orders voor praktische hulpverlening wachten - dat is een kwelling, vooral als
daar helemaal niets, zelfs geen dankje tegenover staat, integendeel, er wordt nog
heel wat gevonden waarvoor je beknord wordt. Die ondragelijke last heb ik lang
gedragen en draag ik nog - maar ik ben er doodmoe van.’
Sofia Tolstojs ambivalentie: een grote opofferingsgezindheid en welhaast Victoriaans
plichtsgevoel en tegelijkertijd het sterk verlangen naar een persoonlijk leven en naar
waardering en aandacht van haar naaste omgeving loopt als een rode draad door haar
dagboek. Het maakt haar aantekeningen merkwaardig antagonistisch: veel
opmerkingen over de innige, onverbrekelijke liefde waarmee ze aan haar man en
kinderen verbonden is, veel opmerkingen ook over de
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kille, wrede en harteloze houding van diezelfde man en kinderen.

Tanejev
De eerste tijd van het huwelijk van Sofia Tolstoj was betrekkelijk gelukkig. Als
dochter van een Moskouse arts en bewonderaarster van Tolstojs literaire werk aarzelde
ze niet het huwelijksaanzoek van de beroemde schrijver, bovendien graaf, te
aanvaarden, ook al was ze zestien jaar jonger dan hij. Natuurlijk was niet alles
probleemloos. Een grote schok voor Sofia was de kennismaking met het leven dat
Tolstoj voor zijn huwelijk had geleid. In een opwelling van eerlijkheid had Tolstoj
zijn vrouw, spoedig nadat ze getrouwd waren, al zijn dagboeken gegeven. Hierin
stonden uitvoerig zijn uitbarstingen van zinnelijkheid en andere uitspattingen
beschreven. Geen aangename lectuur voor een meisje van achttien jaar dat bovendien
vanaf nu de hele last moest torsen van Tolstojs exorbitante seksuele hartstocht. Vaak
brengt zij in haar dagboek naar voren dat Tolstoj alleen omwille van het lichamelijke
van haar houdt, iets wat voor haar zelf weinig te betekenen heeft. Zij geeft de voorkeur
aan een rustige, op geestelijk contact gebaseerde liefde, maar ook wanneer Tolstoj,
hij is dan al ver in de zeventig, geen lichamelijke betrekkingen meer met haar heeft,
krijgt ze die niet. Hij sluit zich dan voor haar gevoel nog verder van haar af.
Het voor haar onontbeerlijke geestelijke contact heeft Sofia Tolstoj wel een tijdlang
met de componist Tanejev, een geregelde gast van de Tolstojs. Hij helpt haar het
verlies te dragen van haar zevenjarig zoontje Vanetsjka, ‘de droevigste gebeurtenis
in haar leven’, maar is tegelijkertijd het aanleiding voor hevig-jaloerse scènes van
de kant van Tolstoj.
Toch beginnen de echte problemen pas vanaf 1881, het jaar van Tolstojs ‘bekering’.
De Tolstojs zijn dan al bijna twintig jaar getrouwd, Tolstoj heeft gedurende deze
periode zijn beroemde romans Oorlog en vrede en Anna Karenina geschreven, door
zijn vrouw zorgvuldig gekopieerd en persklaar gemaakt en met hun uitgebreide
kinderschaar bewonen zij het landgoed Jasnaja Poljana, niet ver van de stad Toela.
Tolstojs bekering brengt een grote verandering teweeg in zijn leven. De moralist,
die ook vroeger altijd al op de loer lag, gaat het nu winnen van de schrijver. Tolstoj
besluit dat hij geen recht heeft op het leven van een rijk landheer; hij wil geen geld
meer ontvangen voor zijn literaire werk, ook niet zijn vroegere, zijn hele bezit verdelen
onder de boeren en zelf een eenvoudig leven gaan leiden. Deze verzaking van al het
materiële stuit op een pertinent nee van Tolstojs vrouw. Zij heeft er geen enkele
behoefte aan een eenvoudige boerin te worden en haar gezin prijs te geven aan de
armoede. De rechten op Tolstojs werk behoren haar en haar gezin toe, vindt ze en
ze weigert beslist die af te staan.
Er ontstaat nu een uiterst merkwaardige situatie. Tolstoj verkleedt zich als een
Russische boer, wordt vegetariër en geeft alle wereldse genoegens op. Maar definitief
met zijn gezin breken wil hij niet. Hij blijft dus op zijn landgoed wonen, maar zonder
zich verder om het beheer ervan te bekommeren, laat zich verzorgen, maakt zijn
dagelijkse rijtoertjes te paard en ontvangt een gestage stroom bezoekers en volgelingen
die voor eten en onderdak ten laste komen van zijn vrouw.
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Verborgen Russische bibliotheek
Het zal niet iedereen zijn opgevallen, maar het percentage boeken van en over
Russische schrijvers en kunstenaars in de reeks Privé-Domein ligt boven de twintig.
Er is natuurlijk de nodige aandacht voor de bekende klassieke schrijvers: Tolstoj,
Dostojevski, Toergenjev, maar ook brengt de reeks integraal in vier delen (waarvan
er inmiddels twee zijn verschenen) de uitvoerige memoires van Alexander Herzen,
Feiten en gedachten.
Ruslands beroemde dichteressen komen aan bod in Herinneringen en portretten
van Marina Tsvetajeva en Ontmoetingen met Anna Achmatova.
Onveranderlijk meeslepend zijn de memoires over de periode van revolutie en
burgeroorlog, onder meer Adder onder adders van Victor Alexandrov, Sentimentele
reis van de onverwoestbare, zo langzamerhand tegen de honderd lopende grondlegger
van het Russische formalisme Viktor Sjklovski en het pièce de résistance van de
reeks, het zesdelige Verhaal van een leven van Konstantin Paustovski. En hiermee
zijn nog lang niet alle ‘Russische’ delen van de reeks genoemd.
Na de Russische Bibliotheek van Van Oorschot en de helaas voortijdig beëindigde
reeks Russische Miniaturen heeft de Arbeiderspers met zoveel Russen in
Privé-Domein de fakkel kennelijk overgenomen. Uit de naam is het niet af te lezen,
maar in de praktijk is er wel degelijk een nieuwe Russische reeks ontstaan. En deze
kan nog eindeloos worden uitgebreid: de Russische memoirenliteratuur bevat nog
talrijke boeiende documenten.

Martelaar
Vanzelfsprekend heeft deze zonderlinge manier van samenwonen de relaties tussen
Tolstoj en zijn vrouw weinig goed gedaan. Terwijl hij zijn echtgenote verweet dat
zij hem niet begreep en zijn ideeën niet wilde accepteren, klaagt Sofia er in haar
dagboek over dat zij overal alleen voor staat: zij zorgt voor de kinderen, zij beheert
het landgoed, zij regelt de contacten met de uitgevers, kortom zij stelt zich in dienst
van haar man en gezin. Tolstoj trekt zich terug in zijn eigen wereld en acht, ‘uit louter
ijdelheid en onverzadelijke roemzucht’, alleen zijn ideeën en werk belangrijk. Bitter
verzucht ze: ‘En dat was nu zijn wending tot het christendom! Het martelaarschap
van dat christendom nam ik op me, niet hij.’ (juni 1897).
Over het laatste jaar van Tolstojs leven, het trieste dieptepunt in de relatie met zijn
vrouw, is ook Sofia in haar dagboek tamelijk uitvoerig. Het zijn niet haar meest
sympathieke pagina's. Buitengewoon sterk is haar haat jegens Tsjertkov die haar
verdrongen heeft. Ze verklaart openlijk dat ze hem zou willen doden en maakt hem
uit voor alles wat lelijk is. Ook komt hier duidelijk tot uiting hoe wisselvallig en
onredelijk ze kon zijn. Zo vond ze geen rust voor ze ook Tolstojs laatste, strikt
persoonlijke dagboek, dat hij angstvallig voor haar verborgen hield en steeds op
andere plaatsen verstopte, had opgespoord.
Het is verleidelijk de twee grote Russische realisten, Tolstoj en Dostojevski, ook
wat hun echtgenotes betreft met elkaar te vergelijken. Beiden trouwden aanzienlijk
jongere vrouwen (Dostojevski was zelfs vijfentwintig jaar ouder dan zijn vrouw) en
beiden kwamen na hun huwelijk tot hun grootste literaire prestaties. Maar Sofia
Tolstoj was een heel andere persoonlijkheid dan Anna Dostojevski. Terwijl de laatste
zich geheel in dienst stelde van haar echtgenoot kwam de eerste ook op voor haar
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eigen rechten en die van haar gezin. En waarschijnlijk kan de wereldliteratuur haar
dankbaar zijn. Was ze Tolstoj gevolgd in diens bekering dan was het onmogelijk
geweest hem zo te verplegen gedurende zijn ziektes, die hem verschillende malen
op de rand van de dood hebben gebracht, als ze nu heeft gedaan. En ook Tolstojs
uitstraling, dank zij haar vanuit een blijvend en vast punt: Jasnaja Poljana, zou
aanzienlijk minder zijn geweest.
■

RONALD SIPS
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Een gouden ei en een van doublé
Een thriller en sportcolumns van Tim Krabbé
43 wielerverhalen door Tim Krabbé Uitgever: Bert Bakker, 163 p., f19,50
Het gouden ei door Tim Krabbé Uitgever: Bert Bakker, 98 p., f14,90
Peter de Boer
De gelijktijdige verschijning van 43 wielerverhalen en Het gouden ei is het enige
dat ze gemeen hebben. 43 wielerverhalen bevat een keuze uit de wielercolumns die
Krabbé de afgelopen jaren voor NRC Handelsblad schreef: stukken die losjes in
elkaar zijn gezet en waarin de jongensromantiek zelden ontbreekt. Het gouden ei is
een tamelijk hecht en intelligent opgebouwde thriller waarin een paar bloedstollende
moorden worden gepleegd, - het boek is niet perfect maar zeker niet ongeslaagd en
dat is heel wat meer dan van de wielerverhalen gezegd kan worden. De boeken bijten
elkaar. Krabbé had er beter aan gedaan ze op een verschillend moment te publiceren.
Ik zie weinig heil in de symbiose van sport en literatuur. We waren goddank net
verlost van de voetbalen wielrenpoëzie uit de jaren zeventig en dan krijgen we de
sportcolumn weer. Mijn houding is heel vooringenomen, ik weet het, maar het is
niet anders. De mooischrijverij over sportlieden en hun métier, de valse romantiek,
de heldenverering, het kenners-air, ach, de hele opmaak van de sportcolumn - deze
wufte dame uit de spiegelzaal der sportjournalistiek - is mij eigenlijk steeds meer
gaan tegenstaan. Je zou toch zeggen dat ‘de media’ genoeg aandacht schenken aan
de sport. De Europese voetbalkampioenen hadden de afgelopen maand hun hielen
nog niet gelicht of daar was alweer een remake van de beruchte WK-finale van 1974;
er was Wimbledon en de Tour de France rouleert nog steeds. Binnenkort de
Olympische Spelen.

Tim Krabbé, foto Bert Nienhuis

Wat heeft een bundel sportcolumns hierbovenop nog aan extra's te bieden? Een
literaire coloratuur? Ik waag het in twijfel te trekken. De stukjes van bij voorbeeld
Laurie Langenbach en Henk Spaan, en ook die van Tim Krabbé nu weer, zijn mij
bijgebleven als zeer eenvoudige verhaaltjes, onderhoudend op zijn best maar nooit
overrompelend, en gesteld in de stijl van een keurig schoolopstel. Dat mag, maar de
pretentie die van het bundelen van hun columns uitgaat, als zouden zij iets duurzamers
te bieden hebben dan de reguliere sportjournalist, maken zij daarmee niet waar. Die
pretentie is er. Bij Krabbé uit die zich in zinnetjes als: ‘uit wielrennen komt heel wat
journalistiek voort, soms zelfs literatuur.’ De tekst op de achterkant van de bundel
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heeft wat dit betreft elke bescheidenheid laten varen. Hij begint met een citaat uit
een bespreking van Krabbé's roman De renner door Nico Scheepmaker: ‘Het is aan
de ene kant een literair meesterwerk dat om die reden over 100 jaar nog gelezen zal
worden en aan de andere kant het beste sportboek in de Nederlandse taal.’ Voor wie
de hint nog niet begrepen heeft volgt na dit citaat de opmerking dat de onderhavige
wielercolumns geheel ‘in de geest van De Renner’ geschreven zijn. In de geest van
een literair meesterwerk dus. En in de geest van het beste sportboek in de Nederlandse
taal - van Het Beste zullen ze bedoelen.
Krabbé's columns drijven op de vlot vertelde kleine anekdote. Puttend uit zijn
eigen ervaringen als amateurwielrenner kan de schrijver aardig uitpakken over
problemen met toeclips, over valpartijen, aflopers en wegvergissingen, over koersen
in Diemen, Hoeselt, Baardegem en dergelijke zaken meer. Hij weet dat bovendien
handig te verbinden met anekdotes over de grote jongens uit heden en verleden als
Raas, Moser, Merckx, Bahamontes en Coppi. Voor de geïnteresseerde leek staan er
aardige weetjes en sfeertekeningen in. Maar dat is dan ook precies alles. In de krant
doen deze stukjes het ongetwijfeld leuk, je krijgt er dan ook maar één per keer te
lezen, maar in een boek, achter elkaar gelezen, blijkt hun feilen: veel small talk, veel
herhalingen, veel drukte om bijna niets. Krabbé springt vaak van de hak op de tak,
zijn stijl is kleurloos en het geheel kenmerkt zich door een voor een schrijver
opvallend gebrek aan beeldend vermogen. Een voorbeeld van dit laatste. Na aan de
Tour du Var - een zware, meerdaagse amateurronde - deelgenomen te hebben merkt
Krabbé enthousiast op dat hij nu toch eindelijk weet ‘hoe een Tour de France voelt’.
Op zo'n moment verwacht je als lezer toch iets. Er zal afgezien worden, de versnelling
zal knarsetanden en de tuubs zullen worstelen met het sissende asfalt! Maar nee,
zonder blikken of blozen verwoordt Krabbé zijn moeizaam verworven Tour de
France-gevoel aldus: ‘Het leven is veranderd in een grote fiets. Op de vraag die ieder
mens zich wel een (sic) stelt, namelijk: wat ben ik op dit moment aan het doen, bleek
in mijn geval het antwoord steeds te luiden; ik zit op de fiets.’
Patat, zei de patatboer, het leven is veranderd in een grote patat. Van dat soort
beelden zijn er meer. Het is niet aan mij om Krabbé's stukjes op hun
sportjournalistieke merites te beoordelen. Ik vind het weliswaar merkwaardig dat hij
zich er enerzijds wel over opwindt dat renners soms ongesoigneerd, met ongeschoren
armen en benen, of met vuile sokken, aan de start verschijnen terwijl hij anderzijds
het dopingsprobleem bagatelliseert, maar soit. Feit is dat ze me literair niet overtuigen
en dat hun bundeling wat mij betreft achterwege had mogen blijven.
In de novelle Het gouden ei tapt Krabbé als gezegd uit een heel ander vaatje. Het
is het relaas van de gruwelijke moord op een jong Nederlands stel: Saskia Ehlvest
en Rex Hofman, die beiden raadselachtig spoorloos verdwijnen. Krabbé zijn
thrillergegeven op originele wijze weten te compliceren. Om te beginnen wordt het
paar weliswaar door dezelfde persoon en op dezelfde plaats en wijze vermoord, maar
niet gelijktijdig: Saskia sterft acht jaar eerder dan Rex. Lange tijd tast Rex - en met
hem de lezer - omtrent het lot van Saskia geheel in het duister en het is niet eens
zeker dat zij vermoord is: zij is spoorloos verdwenen en haar lijk werd nooit gevonden.
Om die onzekerheid draait het verhaal feitelijk geheel. Is Saskia vermoord? Zo ja
door wie? En vooral: hoe? Dat zijn de vragen waarop Krabbé stukje bij beetje de
antwoorden geeft.
Het verhaal begint in 1975, wanneer Saskia en Rex per auto onderweg zijn naar een
plaatsje in de buurt van Dijon. Bij een benzinestation niet ver daarvandaan houden
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ze halt. Saskia gaat naar de servicewinkel om een paar blikjes frisdrank te halen en
vanaf dat moment is ze weg, voorgoed. Het tweede hoofdstuk speelt acht jaar later.
Rex is opnieuw met een vriendin op vakantie, met Lieneke ditmaal. De gedachte aan
Saskia's verdwijning laat hem niet los. Tegen Lieneke zegt hij: ‘weet je wat het ergste
is? Het niet weten. Met twee blikjes voor de deur en tjoep, weg. Alsof iemand vond
dat haar atomen maar niet meer bij elkaar moesten horen. Haar kwijt zijn is iets
redelijks, maar het niet weten niet.’ Het derde hoofdstuk is gesitueerd in de tijd vóór
de moord op Saskia en het perspectief is verschoven naar de moordenaar, Raymond
Lemorne. Deze vraagt zich op een kwade af: ‘Zou ik nu ook in staat zijn een misdaad
te plegen?’ Het is het begin van zijn jarenlange voorbereiding
Vervolg op pagina 13
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De cultuur van een stoïcus
Een nieuw deel in de Nederlandse editie van Freuds werk
De ‘culturele’ seksuele moraal en de moderne nervositeit en andere essays
door Sigmund Freud Cultuur en religie deel 3 Uitgever: Boom, 248 p.,
f39,50
Jan Fontijn
Kort nadat Freud zijn psychoanalytische theorie had geformuleerd, breidde hij zijn
onderzoek uit naar andere gebieden dan de individuele ziel en wel naar kunst,
literatuur, religie, cultuur en samenleving. Die grensoverschreiding is hem niet altijd
in dank afgenomen. Sociologen en antropologen hadden soms scherpe kritiek op zijn
gedurfde hypotheses over cultuur en samenleving en christenen waren razend over
zijn ideeën over religie. Voor de positivist Freud was godsdienst een dwaling en
metafysica totaal overbodig. Godsdienstige rituelen vergeleek hij met symptomen
van dwangneurotici en religie werd afgedaan als een illusie, een universele neurose.
Het nieuwe deel van de Nederlandse Editie Sigmund Freud, bevat een aantal van
Freuds belangrijkste opstellen over cultuur, waaronder het zeer bekende Das
Unbehagen in der Kultur uit 1930. Tot op de dag van vandaag zijn Freuds ideeën
over cultuur zeker de moeite waard en hoogst actueel. Bovendien is het lezen van
Freud in vertaling een bijzondere ervaring; vooral de stijl en de retorische structuur
van de opstellen worden voor mij in vertaling duidelijker zichtbaar dan in het Duits.
Freud weet op handige wijze zijn publiek van zijn gelijk te overtuigen. Hier en daar
kun je hem betrappen op manipulatie.
Wie deze opstellen achter elkaar leest, zal zien hoe zijn ideeën over cultuur een
vrij grote constantheid vertonen. Zijn doel was een algemene theorie te ontwikkelen
van onbewuste emotionele processen in samenlevingen. In die sociologie van het
onbewuste is de sociale controle, waaraan mensen onderhevig zijn vanaf het begin
van hun leven, een belangrijk punt. Die sociale controle van godsdienst, opvoeding,
politiek en recht vindt vooral plaats bij twee vormen van menselijk gedrag: het
seksuele en het agressieve gedrag. De twee gebieden van seksualiteit en geweld zijn
bij Freud nauw met elkaar verweven. Onderdrukking van seksualiteit en agressieve
neigingen zijn nodig om een menselijke samenleving mogelijk te maken. Maar die
onderdrukking en die sublimering kan, zoals we ondertussen allemaal wel weten, te
ver gaan. In een van zijn eerste sterk sociologisch gerichte opstellen, getiteld De
‘culturele’ seksuele moraal en de moderne nervositeit staat hij uitvoerig stil bij de
scherpe tegenstelling tussen cultuur en driftleven, een onderwerp dat in zijn andere
opstellen steeds centraal zal staan. In dit opstel geeft hij voorbeelden van wat er
allemaal mis kan gaan in de westerse samenleving door de bekrompen seksuele
moraal. Het verwijt dat de psychoanalyse een op het individu gerichte psychologie
is met verwaarlozing van de sociale context wordt hier duidelijk weerlegd. Er komen
in dit opstel wel een paar vreemde opvattingen voor. Zo meent Freud dat masturbatie
het karakter bederft door verwenning en dat er een relatie is tussen masturbatie vóór
het huwelijk en impotentie in het huwelijk. Merkwaardig vind ik ook zijn opvatting
dat wanneer de moraal de vrouw ontzegt zich intellectueel met seksualiteit bezig te
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houden, dit tot consequentie heeft dat zij voortaan wordt afgeschrikt van het denken
en dat kennis voor haar geen enkele waarde meer heeft.

Sigmund Freud

Ontgoocheling
Freuds visie op de mens en de cultuur is onlosmakelijk verbonden met zijn leven en
de tijd waarin hij leefde. Het is niet onbelangrijk te weten dat het vrij pessimistische
opstel Het onbehagen in de cultuur in 1930 geschreven werd, in de laatste fase van
de Weimar-Republiek, toen de komst van Hitler zich begon aan te kondigen en toen
Freud zelf de gevolgen van zijn slepende ziekte ervoer en de dood steeds naderbij
scheen te komen. Een ander opstel, Zeitgemässes über Krieg und Tod, vertaald onder
de titel Actuele beschouwingen over oorlog en dood, werd een halfjaar na het begin
van de Eerste Wereldoorlog geschreven. Hier is de actualiteit van de oorlog een
directe aanleiding om tot meer algemene observaties over mens en cultuur te komen.
Hoe kapot Freud van de oorlog is, blijkt wel uit het begin van zijn opstel: ‘Het schijnt
ons toe dat er geen enkel gebeuren ooit zoveel kostbaar gemeengoed van de mensheid
heeft verwoest, zoveel van de helderste intelligenties in verwarring gebracht, zo
grondig het verhevene omlaag gehaald.’ De ontgoocheling, die deze oorlog heeft
teweeggebracht en de veranderde houding ten opzichte van de dood waartoe hij zoals alle oorlogen - de mens noopt, neemt Freud als onderwerp van zijn opstel. Die
ontgoocheling berust vooral op twee dingen: cultuurstaten, die zich naar binnen toe
opwerpen als hoeders van zedelijke normen, keren zich vol haat tegen elkaar en
individuen gedragen zich als beesten. Freud toont vervolgens aan dat deze
ontgoocheling niet terecht is. Ze berustte op een illusie, een overwaardering van de
mogelijkheden van de mens. In werkelijkheid zijn de mensen, zegt Freud, niet zo diep
gezonken als wij vreesden, want zij waren lang niet zo hoog gestegen als wij
geloofden. Psychologisch gezien leefde de mens boven zijn stand. En hij vestigt
daarbij de aandacht op de primitieve lagen in de mens. Deze primitieve mens, voor
wie doden een natuurlijke zaak is, leeft ook voort in de beschaafde moderne
Europeaan. Freud ziet de oorlog als een kortstondige bevrediging van de door de
cultuur in toom gehouden primitieve driften. Zijn verwachting is dat de sublimering
van die driften zich in rustiger tijden zal herstellen.
Het ingeboren instinct van de mens om te doden, samengevat onder de term
agressie- of destructiedrift, brengt Freud uitgebreid ter sprake in zijn open brief aan
Einstein, getiteld Waarom oorlog?. Hij wijst Einstein erop dat die destructiedrift
wordt tegengegaan door een proces in de cultuur waarin er steeds meer sprake is van
een sterker worden van het intellect en waarin de neiging tot agressie naar binnen
wordt gericht. Oorlog is met deze psychische attitude in flagrante tegenspraak. Freud
spreekt op het einde zijn hoop uit dat deze attitude binnen afzienbare tijd aan het
oorlogvoeren een einde zal maken. Hij schreef dat in 1932, zeven jaar voor de Tweede
Wereldoorlog.
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Die destructiedrift komt ook uitgebreid aan de orde in het grote, fascinerende essay
Das Unbehagen in der Kultur. Toen ik het jaren geleden in het Duits las, vond ik het
een lastig essay. Dat kwam vooral door de gevarieerde stijl en de hybridische vorm.
Ook in het Nederlands is het niet gemakkelijk om de draad van het betoog vast te
houden. Sobere passages, academisch van toon, wisselen af met speelse passages,
vol beeldende vergelijkingen. Soms dringen uitweidingen het centrale thema (de
scherpe tegenstelling tussen onze driften en de beperkingen van de cultuur) naar de
achtergrond. Er zijn vreemde overgangen in zijn betoog. Soms is zijn toon bescheiden
en aarzelend, soms ook zelfverzekerd. Soms is hij droevig en vol medelijden met
het lot der mensheid, soms is hij cynisch en pessimistisch. Er spreekt de berusting
en wijsheid van de bijbelse Prediker uit dit geschrift. Aan zijn vriendin Lou
Andreas-Salomé bekent hij dat hij al schrijvend aan dit essay de meest banale
waarheden opnieuw ontdekte.
Een belangrijk punt in het eerste gedeelte van dat lange essay is de vraag wat de
oorsprong is van de religieuze behoeften van de mens.
Vervolg op pagina 13
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Het pregnante tekenen
De klare lijn van Joost Swarte
Swarte, Hors Série Uitgever: Futuropolis, Parijs, 91 p., f95,- Verkrijgbaar
in de boekhandel
Har Brok
Joost Swarte is voor de lezers van Vrij Nederland geen onbekende. Sinds 1976 is
zijn werk regelmatig te zien op de omslagen van VN's Kleurenbijlage, sinds 1978
tekende hij voor De Blauwgeruite Kiel Dr. Ben Cine, in 1980 Wat heb ik nu aan mijn
fiets hangen? en sinds 1982 Niet zo, maar zo! In feite is de VN-lezersschare daarmee
een bevoorrechte groep, want Swarte publiceert via zoveel uiteenlopende kanalen van privé-uitgaven tot de wekelijks terugkerende VN-advertenties in de dagbladen
- dat het maar weinigen vergund is een compleet overzicht van zijn werk te krijgen.
De verschijning van het boek Swarte, Hors Série (Paris, Futuropolis 1984) biedt nu
de mogelijkheid dat totaaloverzicht te krijgen: een fors boek op LP-formaat dat bijna
honderd bladzijden telt, waarvan er achtenveertig, grotendeels in kleur, zijn wat hij
noemt ‘Images’ bevatten. Daarnaast zijn door het hele boek talloze illustraties
afgedrukt, in het bijzonder bij zijn tien pagina's tellende ‘Chronologie’, een soort
bio/bibliografie.
Swarte, kreeg zijn grafische vorming op de Academie Industriële Vormgeving te
Eindhoven. Hij begon als striptekenaar in 1971 in het door hem opgerichte stripblad
Modern Papier. Het waren geestige, maar vooral maatschappijkritische strips. Toch
maakte hij in die tijd al een platenhoes voor The Mr. Albert Show en die hoes is weer
het begin van een scala van de meest uiteenlopende grafische curiosa: etiketten voor
zowel grammofoonplaten als wijnflessen, postkaarten, affiches, ex-librissen,
sigarettevloeitjes, briefpapier, stickers, stempels, vignetten en vooral
omslagontwerpen.
Zijn vertrekpunt is echter dat van striptekenaar en helaas is van die produktie in
Swarte, Hors Série niets terug te vinden. Dat ligt voor de hand voor een boek met
zo'n titel, maar dat stripwerk is ook amper elders gebundeld, afgezien van de uiterst
beperkte bundel L'Art Mondeme.* Als striptekenaar maakte Swarte van 1972 tot eind
1978 voor kinderen Katoen en Pinbal voor de door uitgeverij Malmberg uitgegeven
tijdschriften Okki en Jippo, talloze strips in zijn eigen Modern Papier en in Tante
Leny Presenteert..., waarin zijn blad in 1973 opging en vanaf 1974 in het Franse
Charlie Mensuel. De strips in dit laatste tijdchrift werden in 1980 gebundeld in L'Art
Moderne, waarvan na de Franse, Engelse en Duitse editie binnenkort eindelijk een
Nederlandse wordt uitgebracht. Een keerpunt in deze carrière is Swarte's bloemlezing
Cocktail Comix (1973). Het is een verzamelbundel van Nederlandse, wat toen
genoemd werd, undergroundtekenaars. Met de samenstelling van die bundel kwam
hij te verkeren in een positie die Rodenko en Vinkenoog innamen met hun Nieuwe
griffels, schone leien en Atonaal ten opzichte van experimentele poëzie. Als een soort
woordvoerder kwam hij erdoor in aanraking met Bernard Holtrop (Willem), die hem
op zijn beurt in Frankrijk introduceerde. Te beginnen met zijn strips voor Charlie
Mensuel had Swarte daar zoveel succes dat hij allengs een positie en de mogelijkheden
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verwierf, waarin hij zich uitsluitend kon gaan wijden aan de projecten van zijn
voorkeur. En dat waren kennelijk niet de strips: ondankbare en reperterende
slavenarbeid als het om het verwezenlijken van grafische opvattingen gaat. Bewijs
voor Swarte's werkelijke aspiraties is wel dat hij zijn strip Katoen en Pinbal in 1977
door zijn adept Philip Fermin in inkt liet zetten.

Omslagtekening NZH Dienstregeling, 1983

‘De jaloerse echtgenoot’

Tekening voor het Literair Supplement van Humo

Verhalen
Het grafisch concept van Swarte is desondanks nooit van zijn stripverleden losgeraakt.
Zijn strips bevatten al vele plaatjes met interieurs en straatbeelden die hij nu
rechtstreeks als zelfstandige en afgeronde produkten brengt. Maar ook in andere zin
is er samenhang in het zo uiteenlopende werk van Swarte en daarvan geeft Hors
Série wel een beeld. Als men in plaats van de tot nu toe door mij gebezigde term
strips de in stripkringen net zo gebruikelijke term beeldverhaal verkiest, raakt men
de kern van Swarte's oeuvre: hij beeldt een verhaal uit. Aanvankelijk door reeksen
opeenvolgende plaatjes, daarna door losse, zelfstandige beelden. Rudy Kousbroek
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gebruikte daarvoor onlangs de term cartoons, waar ik niet gelukkig mee kan zijn,
maar hij typeerde daarmee wel het verhalende element, inzoverre een cartoon ook
‘vertelt’: een grap, een politieke opvatting of wat dan ook. Dat Swarte met dat werk
iets meedeelt is niets nieuws. In feite delen alle beeldende kunstenaars iets mee, maar
het verschil is dat Swarte in zijn Hors Série sterk leunt op de traditie van het
beeldverhaal, pardon, de strip. De strip is zijn taal. Men moet daarbij niet denken
aan tekstballoons, beeldsignalen en reeksen van opeenvolgende plaatjes die om een
verhaal te kunnen vertellen getekend moeten worden, maar aan de essentie van strips:
de combinatie van verhaal en beeld. Niet de materiële combinatie (tekst + beeld =
strip), maar de wezenlijke combinatie. Swarte heeft uit de wereld van de strip de
essentialia gedestilleerd
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Omslag voor Humo, Brussel, 1981

Hoes grammofoonplaat, 1979

Zelfportret voor tentoonstellingsaffiche, Brussel, 1982
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Omslag voor Humo, Brussel, 1983
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die het hem mogelijk maken om vanuit stilstand te vertellen. Het pregnante tekenen,
zoals de fotografie van Ed van der Elsken of de literaire portretten van Siegfried
Woldhek.
In ‘stripkringen’ is Swarte's ‘ontrouw’ aan de strip in materiële zin hard
aangekomen. Dat hij juist succes bleek te hebben met zijn losse illustraties en
ontwerpen is daar debet aan, want juist die kringen smachten nu al jaren naar de hen
inmiddels zo van harte gegunde waardering. De onmiskenbaar grote invloed van
Swarte op de stripwereld maakt zijn afvalligheid moeilijk te verwerken.
Sinds hij de term ‘klare lijn’ introduceerde is er een ware school van epigonen
gekomen, die of Swarte's analyse van het werk van Hergé (De Avonturen van Kuifje)
als uitgangspunt namen, of rechtstreeks terugvielen op Hergé, omdat Swarte met zijn
werk aantoonde dat het grafische concept van Hergé zich wel degelijk leent voor het
vertellen van volwassen strips: grafisch volwassen, oftewel voor verhalen met een
inhoud gericht op volwassenen. De inzet van die discussie is tot nu toe interessanter
dan het stekelige partijkiezen en het opvallendst is nog wel dat men buiten Nederland
daarin loyaler reageert dan binnendijks. Het succes dat Swarte al in de Verenigde
Staten te beurt valt in het blad Raw, maakt hier minder indruk dan het feit dat bij
voorbeeld zowel Hergé als Morris (Lucky Luke) en Matena daar slechts gecensureerd
konden verschijnen.

Catalogus

Ontwerpen voor rubberstempels, 1981

Er kleven ook bezwaren aan Swarte, Hors Série. Zijn minutieuze documentatie
heeft iets fetisjistisch. Een fetisjisme dat ongetwijfeld te maken heeft met zijn
voorbeeld Hergé, maar dat volstrekt willekeurig is, omdat Hergé actueel en
documentair tekende en op geen enkele wijze de behoefte had om daarin een voorkeur
te laten blijken. Bij Swarte is het feit dat Hergé toevallig zijn strips tekende in een
andere periode (en dat zijn strips daarna steeds ongewijzigd herdrukt zijn) verworden
tot een inzet, een grafische belijdenis die nooit zo bedoeld was. In die zin gebruikt
Swarte de open, op weglating gebaseerde tekenstijl van Hergé voor een overvloed
van grafische fijnzinnigheden en elementen, die zijn opleiding als vormgever te zeer
benadrukken. Zijn werk krijgt daardoor soms een al te pretentieus stempel, wat ten
koste gaat van de spontaneïteit en het relativerende van zijn humor. Het botst ook
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met zijn vindingrijkheid, die van zich zelf al grafisch genoeg is, zoals blijkt uit zijn
exlibris voor Michel Verbeek en zijn letter K voor het Stripleksikon der Lage Landen.
Ondanks prijs, uitvoering en formaat moet Swarte, Hors Série vooral gezien worden
als een catalogus: veel, ook perfect gereproduceerde illustraties, maar het LP-formaat
was kennelijk geen reden om ook maar één LP-hoes op ware grootte af te drukken.
Het bevat een op duur papier uitgevoerd kleurengedeelte, maar daarin in zwart-wit
afgedrukt een aantal anders in kleur zo prachtige illustraties. Wat zo groot mogelijk
(affiches en omslagen) of op waar formaat afgedrukt had kunnen worden is zonder
noodzaak verkleind, terwijl het minder pretentieuze werd juist op ware grootte (of
groter?) gereproduceerd wordt. Het gedrang dat hierdoor ontstaat wordt mede
veroorzaakt door inleidende en aanvullende tekstbijdragen van Roman Cieslewisz,
Bruno Lecigne en het duo Anton Makassar en Pierre van Genderen (Swarte zelf).
De ruimte die door deze tamelijk obligate praatjes wordt ingenomen had beter besteed
kunnen worden.
■

Eindnoten:
* Andere in de boekhandel verkrijgbare uitgaven van Joost Swarte zijn:
- L'Art Moderne de Joost Swarte. Paris, Les Humanoïdes Associés 1980;
- Swarte. Paris, Futuropolis 1980;
- Willem/Joost Swarte: De wereldreis van Rik en Klaartje. Amsterdam, De Harmonie 1982.
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Tim Krabbé
Vervolg van pagina 9
van de perfecte moord. Aarzelend eerst, maar gaandeweg steeds doortastender zoekt
hij naar de beste methode om jonge vrouwen in zijn auto te lokken en met chloroform
te bedwelmen. Hij tracht elk spoor dat zijn misdaad kan nalaten te voorzien en bij
voorbaat uit te wissen. Het hoofdstuk eindigt met de overweldiging van Saskia, die
bewusteloos in Lemorne's auto wordt weggevoerd. De ontknoping volgt in het vierde
hoofdstuk. Rex heeft na de trip met Lieneke opnieuw, net als acht jaar daarvoor, een
advertentie geplaatst in de Franse dagbladen waarin hij om inlichtingen vraagt over
Saskia. Hierop volgt een bezoek van Lemorne aan Rex, die... maar als ik zo doorga
vertel ik wat de lezer zelf moet ontdekken.
De ene moord lost de andere op daar komt het op neer: het is een vondst die er
mag zijn. De moorden spiegelen elkaar, zijn wezenlijk op elkaar betrokken. Dit
concept ligt al symbolisch besloten in Saskia's voorspellende droom aan het begin:
‘Toen ze klein was had ze eens gedroomd dat ze opgesloten zat in een gouden ei dat
door het heelal vloog. Alles was zwart, er waren niet eens sterren, ze zou er altijd in
moeten zitten, en ze kon niet doodgaan. Er was maar één hoop. Er vloog nog zo'n
gouden ei door de ruimte, als ze tegen elkaar botsten zouden ze allebei vernietigd
zijn, dan was het afgelopen. Maar het heelal was zo groot!’
Hoewel Krabbé zijn complexe casus knap heeft uitgedacht, is hij er toch niet steeds
in geslaagd om de spanning vast te houden. Het begin en einde zijn het sterkst. In
het eerste hoofdstuk zorgt Saskia's geheimzinnige verdwijning en in het laatste de
gruwelijke ontknoping voor voldoende ‘thrill’. Maar daartussenin verslapt dit proza.
Het tweede hoofdstuk bevat veel overtolligs. Waarom zo uitvoerig ingegaan op de
vakantiebesognes van Rex en Lieneke? Goed, er is de contrastwerking natuurlijk:
deze vakantie is geslaagd terwijl die met Saskia al op de eerste dag droevig afliep.
Toch hoeft dat niet pagina's lang gesuggereerd te worden door uitweidingen over
zwemmen, zonnen, surfen en badminton. In het retrospectieve hoofdstuk over
Lemorne liggen de zaken iets ingewikkelder. De informatie over Lemorne's gekte
en de wijze waarop hij naar de moord toegroeit is onmisbaar voor de rest van het
verhaal. En toch wekt dit hoofdstuk de indruk te zeer een apart geheel te vormen,
een obstakel dat de loop van het verhaal al te nadrukkelijk onderbreekt. Daarom zou
het beter zijn geweest wanneer de Lemorne-episode in fragmenten over de rest van
het verhaal was verdeeld. Door zo'n voortdurend wisselend perspectief zou bovendien
een soort simultaaneffect zijn ontstaan waardoor de voor een moord noodzakelijke
betrokkenheid van de moordenaar op zijn slachtoffer en vice versa ook in formeel
opzicht zou zijn onderbouwd. Ook Het gouden ei is in stilistisch opzicht weinig
gevarieerd en verrassend. De zinnen zijn netjes en overzichtelijk aaneengeregen en
doen onpersoonlijk aan. Maar dat blijkt in dit boek, vanwege het contrast met het
ingewikkelde gegeven en de gruwelijke lading daarvan opeens wel goed te werken.
Het verhaal wordt er overzichtelijker door en krijgt door de wat kale dictie juist iets
extra schokkends. Zo kan iets dat in het ene boek een tekort is in het andere een
voordeel zijn. Schrijven is een moeilijk vak.
■
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Freud en de cultuur
Vervolg van pagina 9
Freud meent kortweg dat kinderlijke hulpeloosheid, behoefte aan vaderlijke
bescherming uit angst voor macht van het noodlot, de bron is van religie. Deze
verklaring gaat lijnrecht in tegen die van Romain Rolland, die door Freud in het
begin geciteerd wordt en met wie hij daarvoor uitvoerig gecorrespondeerd had.
Romain Rolland had Freud gewezen op een fundamenteel gevoel van de mens, dat
bij alle mensen aanwezig is en dat volgens sommigen de basis is van alle religieuze
behoeften. Rolland noemt het een ‘oceanisch’ gevoel, een gevoel als van iets dat
onbegrensd is, een gewaarwording van eeuwigheid, een gevoel van een sterke
verbondenheid tussen het Ik en de buitenwereld. Het is de kracht, die de geliefden
doet versmelten, de instinctieve bron voor de inspiratie van de kunstenaar en het is
dat wat literatuur, kunst en muziek en mystiek met elkaar verbindt. Het ‘oceanisch’
gevoel kan leiden tot nieuwe vormen van kennis.
Freud reageert in Das Unbehagen in der Kultur laconiek door te bekennen dat hij
dat ‘oceanische’ gevoel niet in zich zelf kan ontdekken. Hij komt er ten slotte toe
om dat ‘oceanische’ gevoel voor een groot gedeelte als een vorm van regressie te
beschouwen, een stadium van onbegrensd narcisme, dat een goede oriëntatie in de
vreemde buitenwereld onmogelijk maakt.
Het duidelijkst staat Freud tegenover Romain Rollands levensvisie in zijn opvating
over de naastenliefde. Het christelijke gebod ‘Heb uw naasten lief als u zelve’ en het
nog strengere gebod ‘Heb uw vijanden lief’ was volgens Freud onuitvoerbaar.
Bovendien heeft liefde, die op de gehele mensheid betrekking heeft, vermindering
van liefde voor onze geliefde tot gevolg. En daar komt nog bij dat de meeste mensen
onze liefde niet waard zijn. Je moet wel gek zijn, aldus Freud, om
machtswellustelingen of carrièrejagers lief te hebben. Onder bepaalde omstandigheden
blijkt de mens behept met wreedaardige agressie en is hij als een wild beest dat elke
consideratie met zijn eigen soort vreemd is. Het enige alternatief is dat ieder individu
zich zijn agressie bewust maakt en dat de cultuur alles in het werk stelt om de
agressieve driften te beperken. Het is de enige mogelijkheid van een samenleving
om voort te blijven bestaan. Niet schokkend origineel maar nuttig om nog eens te
horen.
Ik moet bekennen dat ik de stoïcus in Freud zonder meer bewonder. In tegenstelling
tot Romain Rolland weigert Freud om de rol van profeet, revolutionair of religieus
leider te spelen. Hij beschouwt zich zelf als de onpartijdige man van de wetenschap,
die alle metafysica en hooggestemde idealen ontmythologiseert. Hij leert je dat de
ontwikkeling van de cultuur een titanenstrijd is tussen levensdrift en destructiedrift,
tussen Eros en Dood. Hij eindigt zijn essay als volgt: ‘De mensen hebben het nu in
de beheersing van de natuurkrachten zo ver gebracht dat zij elkaar met hun hulp
gemakkelijk tot de laatste man kunnen uitroeien. Zij weten dat, en dat is
verantwoordelijk voor een goed deel van hun huidige onrust, hun ongeluk, hun
angststemming. En nu valt te verwachten dat de andere der beide “hemelse” machten,
de eeuwige Eros, zijn best zal doen zich in de strijd met zijn onsterfelijke tegenstander
te handhaven. Maar wie kan de afloop voorzien?’
De laatste vraag werd in 1931 toegevoegd, toen de bedreiging van Hitler duidelijk
merkbaar was. Deze vraag geldt nog steeds.
■
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Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur
De opgang, neergang en herrijzenis van de Wereldbibliotheek
Boudewijn Büch
Uitgevers
De voorzitter van de Amsterdamse Handwerkers Vriendenkring vond dat de
Wereldbibliotheek (WB) ‘mede werkte aan de verheffing van de Volkskracht’. Dat
schreef deze voorzitter, I.J. Drilsma in het Gedenkboek van het 25-jarig bestaan der
Wereldbibliotheek (1930). In dit door Georg Rueter prachtig verzorgde boek staan
meer waarderende woorden. Lodewijk van Deyssel meende: ‘Ziet hier dus met weinig
anderen te vergelijken “cultuur”-arbeid, die ons aller warme erkenning verdient.’
Ook de oud-voorzitter van een Vrijdenkersvereniging, W. Havers, had warme woorden
over voor de WB: ‘Aan de WB, door de uitgave harer “Goede en Goedkope Lectuur”,
de moeilijk te overschatten eer, gedurende de laatste kwarteeuw, grooten invloed ten
goede op het Ned. volk te hebben geoefend.’
In het Gedenkboek zijn zesenzestig bladzijden loftuitingen opgenomen, een
oeuvre-catalogus en een korte levensschets van de toenmalige baas van de WB, Leo
Simons, die in het jubeljaar afscheid zal nemen van zijn WB. Het Gedenkboek ademt
een jaren-dertigsfeer uit, de wens tot arbeidersverheffing en een taalgebruik dat,
onbedoeld, door de naoorlogse lezer als pijnlijk wordt ervaren. Hoofdstuktitels als
‘De leider op weg naar z'n Wereldbibliotheek’ en ‘De WB en de Dietsche cultuur’
klinken de moderne mens als ‘fout’ in de oren maar de WB is nooit fout geweest.
De WB was een uitgeverij die met de beste bedoelingen de arbeider heeft leren lezen.
Niet door middel van de uitgave van flutromannetjes maar door het uitgeven van
zowel goede als goedkope lectuur. Het woord ‘lectuur’ dient opgevat te worden in
de betekenis van ‘literatuur’. Ondertussen heeft de WB wel fouten gemaakt. Zulke
erge fouten zelfs dat men zich erover kan verwonderen dat de WB en de
Wereldbibliotheek-Vereniging nog bestaan.
Vic van de Reijt schreef in NRC Handelsblad (28 augustus 1981) een verrukkelijk
artikel over de geschiedenis van de WB. Dat Van de Reijts artikel verscheen op de
geboortedag van Goethe is een vreemdsoortig toeval. Tot op de dag van heden zijn
de vertalingen van de Duitse meester een van de grootste successen van de WB
geweest. Waren er in 1930 reeds meer dan 13.000 exemplaren van Faust 1 - vertaling
C.S. Adama van Scheltema - over de toonbank gegaan, een herdruk van Faust 1 en
2 uit 1982 verkocht de WB reeds in tienduizenden exemplaren; deel 2 werd, indertijd,
vertaald door Nico van Suchtelen die wij in dit artikel meer zullen tegenkomen.
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De Wereldbibliotheek: Keizersgracht 810, Amsterdam

Leo Simons werd in 1862 geboren. Dat hij schreef is iedereen vergeten. Toch heeft
hij buitengewoon veel geschreven, zelfs een vijfdelige geschiedenis van Het drama
en het toneel in hun ontwikkeling, dat niet, zoals Van der Reijt schrijft, over het
‘Nederlands toneel’ gaat maar een internationale toneelgeschiedenis is. Leo Simons'
duizenden artikelen gaan over van alles en nog wat, hij hield zich met alles bezig
wat er voor zijn voeten kwam, hij zat in allerlei verenigingen en hield zich,
samengevat, op een panische wijze bezig met ‘volksontwikkeling’. Toch is de
arbeidersvereniging die de WB wilde zijn nooit door ‘socialisten’ geleid. Men kan
haar ook niet socialistisch noemen, eerder was zij humanistisch, utopistisch en, onder
leiding van de latere ‘leider’ Van Suchtelen, zou men haar bijna Spinozistisch kunnen
noemen.

Reclam
Terug naar Simons: van 1893 tot 1899 woonde en werkte Leo Simons in Engeland.
Hij leidde daar een uitgeverij (die failliet ging) en leerde zodoende het uitgevers- en
drukkersvak. Na zijn terugkeer in Nederland zet het idee zich in hem vast om
Nederland aan een Reclam (Universal) Bibliothek te helpen. Goede en goedkope
boekjes voor iedereen, maar Simons' opzet was geheel anders dan die van Reclam
en zijn voorganger (zie de Boekenbijlage van juni). Simons' idee stoelde niet op
revolutionaire of populistische gevoelens. Simons klopte welgestelde liberalen
duizenden guldens uit de zak en verzamelde zo ongeveer zestigduizend gulden. De
boekjes moesten goedkoop zijn maar er wel mooi uitzien. Zo goedkoop als de
Reclam-deeltjes hoefde voor Simons nu ook weer niet. De beste ontwerpers werden
aangezocht en goed gebonden boekjes in harde kaft kwamen op de markt.
Het feit dat Simons zowel een grote aandacht had voor het uiterlijk van het boek
als zijn inhoud kwam door zijn veelsoortige opleiding: in Londen volgde hij lessen
aan de Kensington Art School (1879-80), in Den Haag was hij leerling aan de
kunstacademie, in Delft aan de Polytechnische School en ten slotte studeerde hij
Nederlands te Leiden van 1881-1884. Simons werd allerwegen afgeraden een
abonnementenstelsel voor zijn boeken in te stellen. Het succes van Reclam werd
juist het opheffen van het dwingende intekenstelsel dat zijn voorganger de kop had
gekost. Toch zette Simons door. Hij ontwierp in de loop van de eerste vijfentwintig
jaar van zijn WB een zeer divers abonnements- en afbetalingsstelsel. In 1922 werd
dat stelsel gewijzigd. De ‘abonnementen voor arbeiders, in eenige reeksen, die van
gemakkelijk tot moeilijker zouden opklimmen’ waren geen groot succes geworden.
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Men besloot tot een nieuw systeem, dat van ‘abonnementen naar vrije keuze’.
Waarmee Simons een der aartsvaders werd van wat wij heden de Boekenclub noemen.
Toen de crisis in 1929 uitbrak, verzon Simons de boekenknipkaart, het Gedenkboek
1930 legt haar uit: ‘Het spaarstelsel met bijbehorende knipkaarten is zo ingericht,
dat zij in 5 deelen verdeeld zijn, elk voor 10 stortingen van f0,25. Wie aldus de eerste
f2,50 gestort heeft, mag op dit doorprikte kaartdeel voor f3, - boeken uitzoeken (etc.)’
Vlak voor de magere crisisjaren was de WB begonnen met het organiseren van
tentoonstellingen en voordrachten met lichtbeelden. In 1925 was het gekomen tot
de Wereldbibliotheek-Vereniging. Deze vereniging steunde de WB met de aankoop
van rechten, gaf ‘premie-boekjes’ uit, richtte voor de leden het Bureau voor
Populair-Wetenschappelijk en Kunstzinnige Inlichtingen op, gaf luxe-edities uit en
steunde kortom ‘het moeilijkere werk’. Zo schonk de Vereniging tijdens ‘een mooi
feest in het Concertgebouw een som (...), bestemd mij te helpen in de vervulling van
een lievelingswensch’ (Leo Simons In Dank als inleiding tot Van Suchtelens Faust
2-vertaling).
Het feest was in 1915, Van Suchtelens vertaling verscheen dus vijf jaar later. In
1928/29 verscheen er een buitengewoon mooie, complete prachteditie (een
Verenigingsinitiatief; niet in de handel). De vereniging werd een groot succes:
tienduizenden leden. Het lijkt allemaal een ver en idealistisch verleden. Niets is
minder waar: de Vereniging bestaat nog steeds. Zij heeft
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weliswaar ongeveer vierduizend leden waarvan er, naar verluidt, niet één meer echt
kwiek ter been is maar zij heeft nog steeds een eigen orgaan, W.B. Cahier, geeft
ruime kortingen en geschenkboekjes. De kortingen zijn anno 1984 werkelijk niet
gering. Dikwijls betaalt men als lid tien a vijftien gulden minder voor een boek. Het
huidige WB-orgaan bevat aardige artikelen doch bevat af en toe wat muffe teksten.
Zo trof ik in het Cahier 1984/I de oproep aan: ‘De Wereldbibliotheek-Vereniging
moet blijven! Maak daarom zovéél mogelijk nieuwe leden! Succes!’

Josine Mees
Ondanks de vele leden en desondanks te vaak te goedkope boeken en dure
vertaalopdrachten - Simons betaalde beter dan andere uitgevers - ging de WB niet
failliet. De enige verklaring daarvan moet zijn dat Simons getrouwd was met de
toneelschrijfster Josine A. Mees. Haar stukken werden met succes tussen 1891 en
1924 opgevoerd; van haar Atie's huwelijk (1907) verkocht de WB meer dan elfduizend
exemplaren. Haar werk is zeker niet onbelangrijk en recent zelfs miskend. Knuvelder
heeft terecht waarderende woorden voor de ‘genuanceerde, minderplebejische’ Josine
Mees over. Dat zij in een internationale toneelgeschiedenis tweeëntwintig bladzijden
kreeg aangeboden, was wellicht een beetje teveel van het goede. Maar ach, het waren
de tweeëntwintig bladzijden in haar mans Het drama en het toneel (deel 5, 1932).
Toch ging de WB niet ten onder omdat zij met Josine een successchrijfster had. De
WB redde het omdat Josine de dochter was van bankier Mees. Nu níét eens een slecht
verhaal over bankiers: als papa Mees er niet geweest was dan was de WB zeker niet
(bijna) tachtig jaar oud geworden.
Simons neemt in 1930 afscheid en sterft twee jaar later. De oude Simons had zijn
functie reeds eerder gedeeltelijk uit handen gegeven. Pieter van Endt, bij niemand
meer bekend als de romancier Eduard Coenraads, en Nico van Suchtelen werden
mededirecteuren. Dr. Endt overleed in 1936 en dr. Van Suchtelen, die reeds sedert
1925 mededirecteur was en sedert 1913 directiesecretaris, nam nagenoeg in zijn
eentje het roer over. Hij zou tot zijn dood in 1949 verbonden blijven aan de WB. Hij
zou haar glorie en neergang meemaken. De leeshonger tijdens de Tweede
Wereldoorlog maakte de magazijnen leeg maar op het naoorlogse beleid kon hij geen
grip meer hebben. De WB viel in handen van goed-bedoelde verspillers, incompetente
bestuurders en leegverkopers. Het prachtige fonds werd door een niet met name te
noemen bestuurder voor habbekratsen verkocht aan andere uitgevers. Deze bestuurder
gooide niet alleen het fonds op straat, hij dineerde iets te veel en organiseerde reisjes
van meer dranklol dan letterkundige betekenis.
Men ziet het fonds voor de gewone man in de laatste jaren van Van Suchtelen
letterlijk sterven. Deze integere, erudiete en idealistische man - een uitgever waarvan
iedere literatuurvriend op een gegeven moment gaat houden - moest het zich laten
welgevallen dat men in 1948 begon met de uitgave van zijn Verzamelde werken. Van
Suchtelen heeft enkele werken van belang geschreven: Quia absurdum en De stille
lach zijn ten onrechte in de vergetelheid geraakt. Met een verzameld werk in twaalf
delen waarvan hij de voltooiing uiteraard niet mocht meemaken, werd deze idealist
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echter op zeer zware wijze gestraft. Het WB-fonds des te meer. Vooral omdat er
geen bankiersdochter meer voorhanden was!

Archief
Een bezoek aan Uitgeverij De Wereldbibliotheek, na talrijke verhuizingen in haar
lange geschiedenis aan de Keizersgracht 810 te Amsterdam gevestigd, verbijstert de
uitgeversvriend een beetje. De WB is opgegaan in een soort holding die ook
uitgeverijen Becht en Debussy omvat en tevens de Vlaamse uitgeverij De Nederlandse
Boekhandel vertegenwoordigt. Deze laatste uitgeverij is de enige uitgeverij die bij
mijn weten zich uitsluitend toelegt op het verspreiden van slechte, onbeduidende en
onleesbare boeken.
Door allerlei reorganisaties is het archief van de WB niet in nette staat. Men
beschikt echter wel over een pakket originele contracten. Met gemak toont de directie
handtekeningen van Couperus, J.I. de Haan en vele, vele anderen. Een blik in de
WB-archiefboekenkasten - die niet alle WB-uitgaven bevatten en nog niet geheel op
orde is - maakt een mens melancholisch. Want deze uitgeverij bezat ooit een
wereldfonds. De WB is veel minder dan de tegenwoordige Arbeiderspers en De
Bezige Bij een huis geweest van fondsauteurs. Dat wil zeggen: Maarten 't Hart is
een AP-auteur, Remco Campert een BB-schrijver. Daarentegen was de WB ook weer
niet een uitgever van snippertjes. Er is een getypte lijst van alle titels die de WB tot
een paar jaar geleden had uitgegeven: het zijn er bijna 2500, afgezien van de paar
honderd premieboekjes. In die onafzienbare titellijst treft men vertalingen van bijna
alle grote klassieke schrijvers, zowel buitenlanders als Nederlanders, pamfletten en
wijsgerige werken. Vooral geïnspireerd door Van Suchtelen bracht de WB in 1915
de tot nu toe onovertroffen vertaling van Spinoza's Ethica en in 1932 Wijsgerige
fragmenten (beide vertaald door Van Suchtelen).
Verzamelaars van WB-uitgaven weten het en een beschouwer van het archief ziet
het onmiddellijk: de WB was boekband-gek. De oplage van één boek werd soms in
drie verschillende kleuren uitgebracht en dan kwam er uiteraard ook nog een
niet-gebonden uitgave uit. Waarom is nooit iemand duidelijk geworden; duur was
het wel. Van Nico van Suchtelens prachtige Die Wahlverwandtschaften-vertaling
(Goethe's Zielsverwanten, 1915) bezit ik zelf drie verschillende banden. De
Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur herdrukte haar niet. (Deze
maatschappij gaf dus ‘De Wereldbibliotheek’ uit, sedert jaren heet de uitgeverij nu
zélf Wereldbibliotheek.) En zo kon Het Spectrum in 1979 met een nieuwe, slechtere
vertaling komen. In het Goethe-jaar 1982 kwam er een aantal middelmatige
Goethe-studies op de markt. De Wereldbibliotheek vergat haar eigen, zeer
lezenswaardige Goethe, een levensbeschrijving door E. d'Oliveira (1910) te
herdrukken. Van deze zelfde schrijver verschenen de befaamde interviewboeken De
mannen van Tachtig (1909) en De jongere generatie (1913). Deze beide boeken
werden - in bloemlezing - verpatst aan Polak & Van Gennep (1966). Het is een triest
verhaal, het naoorlogse wanbeheer van de WB.
Vic van der Reijt schreef in 1981 de opwekkende woorden: ‘Sinds kort is de
uitgeverij uit haar as herrezen.’ Deze herrijzenis is tot op heden niet erg gelukt.
Weliswaar liep de herdruk van Van Eedens Van de koele meren des doods vanwege
de verfilming rap de boekhandel uit, deed de integrale Faust het goed in de boekenclub
maar de schitterende editie van Spinoza's werken - tot nu toe drie delen verschenen
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- verkocht slechts in een jammerlijk klein aantal. Het kan niet gelegen hebben aan
de uitvoering. De soepele linnen band, die ook werd toegepast bij Faust en Van de
koele meren, en het mooie leteromslag oogden zeer beschaafd. Doch de WB schijnt
het liefst boeken in het geniep te willen uitgeven; lang heeft men na de oorlog
blijkbaar adverteren of het toezenden van recensieexemplaren niet nodig gevonden.
Toch geen onwetende in het boekenvak, zag ik tijdens een recent bezoek aan de WB
de reeds in 1981 verschenen geannoteerde editie van Carry van Bruggens Het huisje
aan de sloot. Het design-beleid van de WB kan, ondanks de hierboven genoemde
mooie boeken, nog steeds geen succes worden genoemd. Dat Bernard MacLaverty's
boek Cal in een schitterende vertaling (1983) geen succes werd, kan alleen maar
verklaard worden uit de beestachtig lelijke omslag.
Maar: de WB gaat anno 1984 eindelijk echt vaart zetten achter de herrijzenis.
Alleen al uit het oude fonds - hoewel er teveel uit verkocht is - zou een prachtige
reeks WB-herdrukken kunnen worden samengesteld. Indien men de oude titellijsten
bekijkt, de talloze folders zoals Boekennieuws, Handboekje der W.B.-V. tevens
volledige catalogus (1953), Het zilveren boek van de W.B. Vereniging (1950), begrijpt
men werkelijk niet hoe deze goudmijn voor een gedeelte verkocht kon worden (aan
andere uitgevers) en hoe het overige deel ongedolven bleef. In een overigens bijna
onleesbare ‘paper’ van Frank de Glas met de weidse titel Sociale spreiding van
‘kwaliteitsliteratuur’ en het literair-kulturele veld: uitgangspunten van de
‘Wereldbibliotheek’ (1905-) staat met recht dat de WB zich eigenlijk al in een vroeg
stadium vervreemdde van ‘de gewone man’: een monumentale Vondeluitgave en
het tweedelige Brieven van Vincent van Gogh (met brieven, onvertaald, in het Frans;
nog steeds leverbaar) zijn nu niet bepaald arbeideristische publikaties. Glas schrijft
verder in zijn te Tilburg verschenen paper (1984): ‘Zelfs Simons' erepromotie aan
de Amsterdamse universiteit in 1932 heeft niet kunnen voorkomen, dat de naoorlogse
waardering voor het door zijn Wereldbibliotheek tot stand gebrachte, sterk wisselend
is.’ Goedkope, goede boeken voor arbeiders is uit de tijd. Maar misschien kan de
WB veel oud moois gaan herdrukken. Dan komt de waardering terug en zal de WB
trots en fier haar tweede eeuw met gemak halen.
■

RONALD SIPS
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Het schot uit het tijdschrift
De nieuwe Tomas Ross, Dick Francis en een verrassende serie: Black
Box
Het Poesjkin Plan door Tomas Ross Uitgever: Van Holkema & Warendorf,
250 p., f24,50
Het gevaar door Dick Francis Uitgever: De Arbeiderspers, 342 p., f29,50
Black Box-thrillers Uitgever: Zomba Books (Te koop bij Boekhandel
Allert de Lange, Amsterdam)
R. Ferdinandusse
Nog net voor de vakantietijd zijn de boekwinkels bevoorraad met de nieuwste Tomas
Ross: Het Poesjkin Plan. Die titel wijst in de richting van Rusland en dat klopt. Menig
Vrij Nederland-lezer zal zich herinneren dat we de Joc-Oil-affaire gehad hebben,
waarbij onder andere door een Nederlandse firma, die vanuit een belastingparadijs
opereerde, met medewerking van de mannen van Slavenburgs Bank, de Russen voor
honderd miljoen dollar aan olieleveranties werden opgelicht.
Het stond allemaal in VN en verdween daarna, bij gebrek aan belangstelling, in de
doofpot, tot de volgende parlementaire enquête. Tomas Ross heeft die zaak op een
geraffineerde manier ingepast in een steekspel tussen de Amerikaanse en Russische
inlichtingendiensten. Dat zo'n Nederlandse, smerige affaire een hoofdrol mag spelen
danken we aan onze positie van gidsland in de wereld, net op een moment dat het
plaatsen van kruisraketten nog in discussie is. De manier waarop Ross de ene zaak
in de andere vouwt is niet alleen glashelder, maar ook intrigerend en spannend:
vakwerk dus. En Tomas Ross bewijst met dit zesde boek dat hij zich in korte tijd
heeft ontwikkeld tot een uiterst kundige thrillerschrijver, een soort dat in deze lage
landen nauwelijks te vinden is. Hoofdpersoon is zijn BVD'er, Martin Finch, wiens
optreden altijd vergezeld wordt van een paar alinea's over de functie van de BVD in
ons staatsbestel. Finch wordt getraind om in Rusland te kunnen opereren, want de
opzet is dat hij de Nedoil-papieren daar moet gaan opsporen (Nedoil is Jac-Oil) want
er staat een reputatie op het spel, die van de vroegere Slavenburgadviseur, nu
Nederlands minister van Justitie. Finch wordt gedropt boven Russisch grondgebied
en gaat per trein naar Moskou. Die stad heeft bij Ross niet de magie van Gorky Park,
maar het lijkt alsof Ross er langere tijd heeft verbleven. Met zijn vorige, vijfde boek,
de ‘oorlogsroman’ Het verraad van '42, bereikte de schrijver al een breder publiek
dan voor de thrillerschrijver meestal is weggelegd. Het Poesjkin Plan verdient
hetzelfde.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

Tomas Ross

De nieuwste van Dick Francis in vertaling. Het gevaar behandelt ook een stukje
recente actualiteit, althans wat ons land betreft: ontvoering tegen losgeld. Francis
introduceert in dit boek Liberty Market Ltd., een organisatie die zich toelegt op het
loskopen van ontvoerden, zodat de politie er niet aan te pas hoeft te komen, want
vaak verzieken die de hele deal door te vroeg te gaan schieten. De organisatie zit
dan ook vol met zeer getrainde expolitiemannen (Francis introduceert er zo eentje:
Tony Vine, beter in het onopvallend operen dan een kameleon en deskundig op het
hanteren van wapens in opgerolde tijdschriften). Zijn hoofdpersoon is als vanouds
wijs, liefhebbend, maar ook slim en doorzetterig en komt aan het slot in groot
levensgevaar. Geheel volgens de traditie van zijn laatste thrillers heeft Francis drie
plots bij elkaar gebracht. De slechte afloop van een grote ontvoering in Italië, een
hernieuwde confrontatie met het slachtoffer én een nieuwe ontvoering in Engeland
en een gewelddadige afloop in Amerika. Veel mooie gegevens en kundige
handleidingen bij kidnappingen (Francis lijkt er alles van af te weten - hij schrijft
dat hij dit keer zijn adviseurs ook niet met naam en toenaam kan bedanken), maar
zo gedoseerd dat ze de stevige intrige niet overwoekeren.
Voor de in misdaad geschoolde vakantielezers nog een vrolijk bericht: op de
vaderlandse markt zijn nu ook de uitgaven van Zomba Books verkrijgbaar, de Black
Box-thrillers. Dat zijn kloeke pockets die per deel vier (een enkele keer drie) boeken
bevatten van een wat oudere detective- of thrillerauteur. Er zijn al acht delen
verschenen maar ik wil er hieronder maar vier noemen, want die heb ik, zoals dat
heet, in handen gehad.

Black boxes
Om te beginnen: Frederic Brown. Brown is een veelschrijver die ook furore maakte
bij science-fiction-liefhebbers. Hij begon in de jaren dertig zijn carrière als schrijver
van misdaadverhalen, tamelijk harde en met stevige seks, voor de pulpbladen. Hij
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schreef er meer dan 300. Hij werkte daarna lange tijd in Hollywood als scriptwriter
voor de Alfred Hitchcock-tv-series.
Na 1947 publiceerde hij een flinke serie misdaadromans waarvan er in het Black
Box-deel vier zijn samengebracht: The Screaming Mimi, Knock Three-One-Two,
The Fabulous Clipjoint (zijn debuut, bekroond in 1948) en het bekende Night of the
Jabberwock, dat gebruik maakt van de verzen van Lewis Carroll. Brown schreef zeer
gemakkelijk, wat aan al die boeken is af te lezen. De plots zijn gedateerd en berusten
vrijwel altijd op een paar slimme vondsten, min of meer uit de school van Cornell
Woolrich. De Jabberwock bij voorbeeld speelt zich af in een klein Amerikaans stadje,
waar 's nachts geheimzinnige dingen lijken te gebeuren, (à la Lewis Carroll) die later
toch allemaal logisch verklaard kunnen worden. Een voorbije periode, maar wel met
alle charmes daarvan.
Hetzelfde geldt voor de Black Box met de oude best-sellers van W.R. Burnett. Hij
schreef over gangsters en de onderwereld, en vrijwel al
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zijn boeken werden ook bekende films. In dit deel Little Caesar, het zeer
naturalistische verhaal van Rico Bandello, de filmglansrol van Edward G. Robinson,
High Sierra waarin (1941) Humphrey Bogart de rol van de overvaller speelde, en
Asphalt Jungle, een grote juwelendiefstal met bijbehorend verraad, wat later een film
in diep zwart-wit werd met Sterling Hayden en een blond rolletje voor Marilyn
Monroe. De film noir van Hollywood in de oorspronkelijke, realistische vorm,
ouderwets maar nog lang niet dood.
Ook in een Black Box-deel: Horace McCoy. Een auteur van wie weinig bekend
is, behalve dat hij veel voor de film schreef, meer dan honderd scenario's. No pockets
in a shroud (het heette in Nederlandse vertaling: Een doodshemd heeft geen zakken)
is het verhaal van één man tegen een corrupte stad. Kiss Tomorrow Goodbye speelt
in de dagen van Dillinger, toen Amerika geplaagd werd door bankovervallers met
snelvuurgeweren die steden en dorpen terroriseerden. Boeken van ongelijke kwaliteit
maar die nog steeds kracht ontlenen aan het feit dat ze een tijdperk vastlegden. Daarbij
is natuurlijk ook McCoy's bekendste boek: They shoot horses don't they? over de
dagen van de marathondans. Geen misdaad, maar in zo'n verzameling kan het niet
weggelaten worden.
Tot zover de klassieken. Maar in deze Black Box-serie zit ook een deel met drie
boeken van een nog schrijvende tijdgenoot: Marc Behm. Nooit van gehoord, en ten
onrechte. Behm schrijft ook al voor de film. Een (bekroond) script voor Charade,
een script voor Help! (van de Beatles), een script voor Lady Chatterley (met Sylvia
Kristel). Behm is Amerikaan maar woonde dertig jaar in Parijs.

Effecten
De redacteur van de Black Boxboeken kende zijn werk ook niet, en vond het in
tweedehandswinkels. Behm was al veertig toen hij zijn eerste boek schreef: ‘Ik wou
een boek schrijven over een nazi... vanuit vrouwelijk standpunt.’
Zo ontstond The Queen of the Night, het verhaal van een vrouw geboren uit een
moeder die hartstochtelijk Wagner vereerde en een vader die Shakespeare speelde
en in het Duits vertaalde. Ze heeft al jong haar eerste lesbische verhouding (het brengt
haar in de armen van Eva Braun), ze heeft een verhouding met Röhm en dat brengt
haar in het bed van vrijwel alle grote nazi's, en uiteindelijk in een concentratiekamp,
zowel als commandante en als gevangene en dat aan de hand van haar
Shakespeare-opvoeding. ‘Ik begon te schrijven over een nazi en besefte halverwege
dat ik schreef over wat een nazi niet is,’ zo wordt Behm geciteerd. Hij kreeg zijn
boek, na vijf weigeringen, ten slotte uitgegeven bij de bekende uitgever
Houghton-Mifflin, maar het flopte. Niet ten onrechte misschien, want Behm schuwt
geen enkel effect en dat geeft de lezer een tamelijk onrustig gevoel, en het schuldige
geweten van iemand die tóch bezeten doorleest.
Zijn tweede boek, The Eye of the Beholder, werd door Behm (aldus het voorwoord)
omschreven als ‘God, in de vermomming van Privé Detective, op zoek naar zijn
dochter: een speurtocht naar genade.’ Het is de fascinerende jacht van The Eye door
bijna alle staten van Amerika, op zoek naar een vrouw (zijn dochter, voor zover valt
na te gaan) die zich in diverse vermommingen aan hem en anderen voordoet en die
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door moord steeds weet te ontkomen. Zeven mannen, waaronder vier echtgenoten
(de tocht duurt lang) maakt ze koud. De gewone liefhebber van het orthodoxe genre
zal er niet warm voor lopen, maar wie van een merkwaardige en intelligente
thrillervariatie houdt mag deze Black Box niet ongeopend laten.
■

RONALD SIPS
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Een milde stank
Een nieuwe bundel verhalen van Saul Bellow
Him with his Foot in his Mouth and other stories door Saul Bellow.
Uitgever: Harper & Row, 294 p., f47,50. Importeur: Van Ditmar
Doeschka Meijsing
Het is niet makkelijk om Saul Bellow lichtvoetig te noemen, speels en optimistisch.
In de loop van de tijd zijn de boeken van Bellow ernstiger geworden, waarschuwender
ook, alsof hij de lezer met de neus op de feiten wilde drukken van de corrupte,
criminele en onverschillige wereld die we met z'n allen hebben opgebouwd. In zijn
elfde en voorlaatste boek The Dean's December nam dat nogal grimmige vormen
aan. De drie ‘horror-stories’ in dat boek, werkelijk gebeurde misdaden in de slums
van Chicago, liegen er niet om als het erom gaat te laten zien hoe de droom van de
welvarenden slaapt op de nachtmerrie van de have-nots.
In het geval van Chicago zijn de have-nots vooral de zwarten, zoals het geval is in
bijna elke tot metropool uitgegroeide stad in de Verenigde Staten. Al in 1971, in een
interview in NRC Handelsblad, gaf Bellow te kennen weinig fiducie te hebben in
allerlei pogingen, blackstudies, om het lot van deze mensen te verbeteren: ‘Er is geen
negercultuur’ zei hij, ‘de negers zijn Amerikanen, zij spreken Engels, hun muziek
past in het Europese toonsysteem en is meestal gemaakt ter amusement van de
blanken. Het zijn misdeelde, misbruikte mensen, zij kennen geen vak en leven alleen
maar samen onder miserabele omstandigheden. Joden, Italianen en Polen hebben
hun eigen liefdadigheid, hun organisaties en kerken - de negers hebben niets. Zij
hebben bijna geen eigen literatuur. En wat het ergste is, ze helpen zich zelf niet eens.
Als ze rijk worden, maken ze dat ze wegkomen.’
Veel van dit pessimisme heeft een vorm gevonden in The Dean's December en ik
vind het een hoogtepunt in het morele (niet moralistische) en didactische oeuvre van
Saul Bellow. Hij is de Amerikaanse intellectueel, van joods-Russische afkomst, die
Amerika blijft zien zoals het zich zelf bedoeld heeft: de natie van de toekomst, maar
die geen moment de ogen wenst te sluiten voor de bouwvalligheid van een systeem
waarbij de kloof tussen arm en rijk apocalyptische vormen begint aan te nemen.

Saul Bellow, foto Thomas Victor
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In zijn laatste boek, Him with his Foot in his Mouth, een bundel van vier (lange)
korte verhalen, krijgen we een heel andere Bellow te zien. Er is geen gedreven
boosheid meer. De wereld stinkt nog wel, maar het is een verdraaglijke stank die nu
eenmaal, par origine, aan mensen kleeft.
In drie van de vier verhalen is er een verteller, een ik-persoon op rijpere leeftijd,
die terugblikt op het leven en de mensen die hij daarin is tegengekomen. Bellow is
een denker, een filosoof en een psycholoog, evenals de verteller in deze verhalen.
Een ondertoon van humor ontbreekt hem nooit, evenmin een lichte toets van mildheid.
Tegelijkertijd roept deze bundel verhalen, waar veel, zeer veel personages ten tonele
worden gevoerd, een gevoel op van: wat modderen mensen toch aan, wat zijn ze
toch allemaal bezig met geld, grootse plannen, bedrog en futiliteiten. Niets is echt
een drama. Alles krioelt gewoon door - en we worden ouder.

Oergeestig
Het titelverhaal Him with his Foot in his Mouth bestaat uit een lange brief die de
musicoloog op leeftijd, Shawmut, schrijft aan ‘Dear Miss Rose’. De reden voor de
brief is dat Swawmut Miss Rose op een verschrikkelijke manier heeft beledigd, en
hij wil daarvoor zijn excuses aanbieden. Alleen, de belediging heeft vijfendertig jaar
geleden plaatsgevonden. Wie na zo lange tijd nog een belediging wil goed maken,
heeft iets anders op het oog. Zo ook Shawmut. Waar hij in zijn lange brief eigenlijk
mee bezig is, is een nauwkeurig zelfonderzoek naar hoe het komt dat hij, oud en
eenzaam, zijn dagen aan het slijten is. Voor een deel is dat te wijten aan zijn broer,
die hem willens en wetens in een financiële ruïne heeft gesleept (Bellow toont zich
in zijn fictie buitengewoon aangetrokken door problemen van geldelijke aard). Maar
voor het grootste deel is dat te wijten aan zijn eigen karakter, dat één overheersende
eigenschap draagt: dat hij geestig is ten koste van anderen. Niet alleen geestig, maar
vlijmscherp, oergeestig, keihard. Shawmut geeft in zijn brief enkele voorbeelden
van zijn wisecracks. Stuk voor stuk zijn ze onovertroffen.
Eén voorbeeld: in zijn ballingschap in British Columbia heeft Shawmut als laatst
overgebleven kennissen een handvol mensen van de Universiteit. Als tijdens een
party een professor uiteenzet dat hij het eens is met Alexander Pope's uitspraak dat
‘Voor een rationele geest, iets kwaads nooit echt bestaat’, vraagt Shawmut: ‘“O?
Bedoelt u dat elke gaskamer zilver behang had?” That dit it, and now I take my daily
walks alone.’
Shawmut zelf noemt deze loslippigheid zijn fatum: ‘Fatum betekent dat er in ieder
menselijk wezen iets is dat ontoegankelijk is voor revisie. Dit iets kan niets geleerd
worden. Misschien is het gegrondvest in de Wil tot Macht, en de Wil tot Macht is
niets minder dan het Bestaan zelf.’
Bellow zou Bellow niet zijn als hij een op het oog zo klein thema - iemand maakt
in zijn leven veel venijnige maar rake opmerkingen en vervreemdt daardoor ieder in
zijn omgeving van zich - als hij dat niet een veel wijdere strekking zou geven.
Shawmut vergelijkt de ‘wit’ van Stalin met die van Churchill, en brengt daar een
duidelijke hiërarchie in aan. Hij vergelijkt vervolgens de Europese traditie van
‘wisecracks’ met de Amerikaanse: ‘Het is alleen maar omdat de Amerikaanse
maatschappij geen plaats voor stijl heeft (in de betekenis van Voltairiaanse of
Gibbonesque stijl, stijl op de manier van Saint-Simon of Heine) dat het mogelijk is
dat een man als ik dat soort uitspraken doet als hij doet, niemand anders kwaad
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doend dan zich zelf. Als mensen zich aangevallen voelen is het door de “vijandige
bedoeling” die ze bespeuren, niet door de scherpte van de woorden.’
In het laatste verhaal, Cousins, houdt Bellow zich nog verder bezig met het probleem
van Amerika en wat het betekent om Amerikaan te zijn. De verteller in dit verhaal
is Iljah, alweer een oudere man, die de spil wordt waaromheen een cluster van een
leven lang niet meer geziene neven beginnen te draaien. Alle neven zijn tweede
generatie Amerikanen, hun ouders waren de immigranten die uit het oude Europa
kwamen en een nieuw leven in de nieuwe natie probeerden op te bouwen. In hun
jeugd, die armoede kende, kwamen de neven bij elkaar over de vloer, maar in de
loop der
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jaren zijn ze uitgezworven om alle typen Amerikaan te worden: gangster, taxi-driver
en filosoof, free-lance journalist, bohémien in Mexico. Iljah, de jurist is degeen die,
gevraagd om zijn hulp, de lijnen tussen hen weer restaureert. En wie is Iljah? Iemand
zonder tijdgenoten. ‘He had contact with the livings. Not quite the same thing.’

Sereniteit
In zijn herinneringen aan de neven tekent Iljah een prachtig beeld van de oude tijden
in Chigaco, de arme straten, de arme woonblokken, de schooljongens die in de
bovengrondse trams naar school gaan. Oude tijden en hoe de neven uitgezworven
zijn.
Ilja zelf, gescheiden, alleen wonend, heeft maar één droom: hij wordt alleen bevrijd
van zijn ongelukkige gevoelens over alles als hij over een Siberische expeditie leest,
over twee stammen in de arctische woestijn, de Koryak en de Chukchee. Lezen over
dit barre bestaan op een ijsvlakte geeft hem een sereniteit die het werkelijke leven,
ook dat van de teruggevonden neven, hem onthoudt. Dit verlangen naar ijskoude
sferen doet denken aan het einde van The Dean's December, waar Corde zijn vrouw
Minna in een observatorium achterlaat en een wetenschappelijk medewerker hem
vraagt of hij op die hoogte het echt zo koud heeft. ‘Ja,’ zegt Corde, en het zijn de
laatste regels van het boek, ‘maar ik vind het nog erger om naar beneden te gaan.’
Dit verlangen naar een serene staat van ijsvlakte is echter, als we aannemen dat
Bellow het niet helemaal oneens is met zijn personages, niet het laatste waarnaar te
streven valt. De essentie van het leven, zegt Iljah ergens, is suspense. Je weet niet
wanneer de grenzen breken, er is geen enkele mogelijkheid te weten hoe iets kan
lopen. Kijk naar de geschiedenis, of kijk naar de verschillende levens van de neven
- niets is ooit verlopen volgens de lijnen der verwachting. Wat je moet doen is je
concentreren op de twee passies: haat en liefde. Beide zijn absoluut niet blind, het
zijn de eerste bronnen. ‘Maar liefde, daar is moeilijk bij te komen. Haat is er in
overvloed. En het is duidelijk dat je je bestaan in gevaar brengt door te wachten op
de meer zeldzame passie. Je moet vertrouwen hebben in haat, die zo overvloedig is,
en haar met heel je ziel omarmen, als je tenminste enige duidelijkheid wilt bereiken.’
Wat Iljah, Shawmut en Bellow doen is niet zozeer de haat omarmen als wel
nauwkeurig kijken, herinneren en denken. Hun eigen rol, de rol van anderen wordt
met spot en zelfspot, alles in lichte mate, onder de loep genomen. De toon is licht en
mild. De levens van mensen zijn levens waarop goed en kwaad nauwelijks van
toepassing zijn. Bellow is een meester in helderheid als hij die levens beschrijft. In
What Kind of Day Did You Have?, het langste verhaal uit de bundel, is de
liefdesgeschiedenis tussen een aantrekkelijke gescheiden middle-class vrouw en een
bijna bejaarde kunstleeuw zonder enig spoor van sentimentaliteit of passie geschreven.
Een dag lang zijn ze onder ingewikkelde omstandigheden bij elkaar. Er wordt geen
woord over hun liefde gesproken, de omstandigheden zijn zó dat ieder met heel
verschillende praktische problemen te kampen heeft, maar dát er van liefde sprake
is, dát mensen op deze onuitgesproken, geheel verschillende manier van elkaar kunnen
houden (ook al begrijpt de buitenwereld er niets van) - dat kan alleen Bellow op een
zo onnadrukkelijke manier schrijven. Het mooiste verhaal uit de bundel is het kortste.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

Het heeft bijna het karakter van een fragment. Zetland: By a Character Witness is
een soort Portrait of the Artist as A Young Man. Het beschrijft de jonge Zetland op
school, als student, in zijn huwelijk. Een briljante adolescent, iemand die door zijn
scherpe en vrolijke geest het maken zal. Het verhaal breekt af als Zetland zich meldt
voor de oorlog in Europa. Verder weet de lezer niets. Er is geen hint dat Zetland
gesneuveld is. Het verhaal houdt gewoon op. Het fragment-achtige karakter van dit
verhaal maakt het bijna tot een liefdesverklaring voor de jonge Zetland.
De hele bundel van Bellow is mild. In Zetland breekt het door naar iets zeldzamers:
liefde. Liefde is niet blind, maar zeldzamer dan haat, zei Iljah. Het komt zelden voor
dat mensen het goed bereiken.
■

RONALD SIPS
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Uitverkoren voor de zomer
Degenen die 1984 nog steeds niet gelezen hebben kunnen dat natuurlijk alsnog doen,
maar er zijn inmiddels weer veel andere boeken verschenen die zich opdringen. In
deze ter gelegenheid van de zomer uitgebreide rubriek Uitverkoren staan een aantal
boeken die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet voor teleurstellingen
zullen zorgen. Naast die kort besproken selectie zou men ook kunnen denken aan
Transatlantische vertellingen van Henry James, 3 verhalen vertaald door Frans
Kellendonk, of het lange interview van Johan Diepstraten met Hella Haasse ter
gelegenheid van de toekenning van de P.C. Hooftprijs (uitgegeven door BZZTOH,
f25, -), voorzien van een bibliografie en aardige foto's. Of: Het land der letteren
Amsterdam, dichters en schrijvers over de hoofdstad (Meulenhoff, f29,50). Poëzie
lijkt op vakantie minder geschikt, maar kan in afzondering juist een verademing zijn:
Gerrit Komrij maakte een keuze uit zijn eigen werk onder de titel Alles onecht (De
Arbeiderspers, f 16,50), Hans Warren vulde aan en verbeterde zijn Spiegel van de
Nederlandse poëzie met de dichters van de twintigste eeuw; het boek is nu als grote
paperback te krijgen (Meulenhoff, f45, -). Querido maakte een niet al te mooi uitziende
herdruk van Achterbergs Verzamelde gedichten (f 47,50) en een bloemlezing uit de
poëzie van Constantijn Huygens, met inleiding en toelichting (f 35, -). Wie aan de
autobiografie van Konstantin Paustovskij begint moet zich realiseren dat hij zich in
dit epos over het leven in de Sovjetunie van de laatste honderd jaar kan verliezen:
met de verschijning vorige maand van Boek der omzwervingen zijn de zes delen nu
compleet (Privé-Domein, ±35, - per deel). Nieuw, maar nog niet in de Boekenbijlage
besproken, zijn de novelle De uitvinder van Jean-Paul Fransen (De Harmonie, f19,50),
Grensovergang Oestiloeg van J. Ritzerfeld (De Bezige Bij, f29,50), het boek
Bibliotheken (De Arbeiderspers, f34,50) van Boudewijn Büch en de bundel Vlaamse
verhalen na 1965 samengesteld door Paul de Wispelaere (Manteau, f38,50).
Opmerkelijke vertalingen zijn Hartzeer en maagzuur van Nora Ephron (Bert Bakker,
f19,50) en Rudolf van Marian Pankowski (In de Knipscheer, f32,50). Meulenhoff
herdrukte De rode kamer van Strindberg en levert daarbij voor niks een boekje met
informatie over de schrijver en het boek (f17,50). Wie tijdens de vakantie juist sterker
van geest is dan anders kan het proberen met Geslacht en karakter van Otto
Weininger, het beruchte, oorspronkelijk in 1903 verschenen boek van de man die
uit zelfhaat vrouwen en homoseksuelen ging haten. Nadat hij alles had gestudeerd
en dit boek had geschreven pleegde hij op drieëntwintigjarige leeftijd zelfmoord en
werd een legende. (De Arbeiderspers, f 54, -). Modermismen door Kees van Kooten
(De Bezige Bij, 144 p., f10, -). Wie de Bescheurkalender jaarlijks braaf gebruikt en
elke dag, na eerst door de tekst voor vierentwintig uur gesticht te zijn, de blaadjes
wegdoet, gooit daarmee ook verhalen weg die langer dan een dag meegaan. De wat
langere, over meer dagen uitgesmeerde, verhalen van de Bescheurkalender en een
aantal die hij schreef voor het Belgische blad Humo heeft Kees van Kooten in
Modermismen verzameld. Geestig, ontroerend, triest, aandoenlijk, om te snotteren,
om te lachen, leedvermaak wekkend, scherpzinnig. Vooral deze laatste kwalificatie
komt op. En ook: heel goed gecomponeerd en geschreven, voor een schrijver die
altijd verondersteld wordt geestig te schrijven, vooral vrij van koketterie. De
modernismen die Van Kooten behandelt zijn bijna van alle tijden: de aanschaf van
Unsere Traumküche, de medische en psychische verzorging van Thijs, de lijster, de
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zorgen van iemand die een wijnkelder wil, op wintersport, een voetbaltalent in het
licht van zijn eigen zoon. Karakterschetsen van vijf moderne mannen die niet
onderdoen voor Theofrastus' Karakters. Modermismen is verschenen in de reeks
Bibliotheek Thuis, eenvoudig uitgevoerde boeken die allemaal slechts f10, - kosten.
Tegelijk verschenen Volg het spoor terug van J.B. Charles, Onder de vulkaan van
Malcolm Lowry en Het lijden van de jonge Werther van Goethe, in de vertaling van
Therèse Cornips en met een nawoord van Gerrit Komrij.

De wereld moet beter worden door J.M.A. Biesheuvel (De Harmonie, 294 p., f 29,50).
Biesheuvel schrijft zoveel dat men zou denken dat hij nauwelijks tijd heeft om terug
te kijken op de afgelegde weg. Toch heeft hij dat nu gedaan. Al geruime tijd
ongelukkig met een aantal verhalen in zijn bundels Slechte mensen en Het nut van
de wereld heeft hij besloten ze niet te herdrukken, maar de verhalen die hem nog wel
bevallen op te nemen in een nieuwe: deze verzameling met de imperatieve titel die
iedereen zich ter harte zal moeten nemen. ‘Mijn God! wat ben ik blij, warm en
tevreden en ontroerd dat dit boek er is’ roept de schrijver in zijn voorwoord uit. De
bundel is eigenlijk het geschikst voor wie zijn werk niet kennen, want Biesheuvelianen
kennen natuurlijk alles al. Die anderen kunnen dan nu kennis maken met verhalen
als ‘Moby God’, ‘Opstapper’, ‘Kreutzer sonate’, ‘Onrust’.

Quincas Borba door Machado de Assis. Vertaling en nawoord August Willemsen
(De Arbeiderspers, 305 p., f32,50). Machado de Assis heeft alles om in Nederland
geleidelijk de reputatie te verwerven van Proust of Italo Svevo, ook al is het met
geheel ander werk. Het al eerder vertaalde Posthume herinneringen van Brás Cubas
lijkt nu de ouverture van een ironisch oeuvre dat zijn weerga niet kent. De Assis
schrijft romans in gesprek met de lezer, ongeveer als Diderot in De fatalist, en schrikt
voor geen enkel onderwerp terug. Hij kiest bij voorkeur de gevoelige kanten van het
leven en denken van mensen om er clairvoyante observaties van te leveren. In Quincas
Borba maken we kennis met de filosoof van deze naam en met zijn leer, het
humanitisme. Daarnaast met zijn discipel Rubiao, die zijn universeel erfgenaam
wordt en de taak heeft de leer in de praktijk te brengen. Maar hij heeft te maken met
een cynische wereld, zoals hij ook moet opboksen tegen een andere erfgenaam, alleen
niet in materiële zin: de hond Quincas Borba, zo genoemd opdat zijn baas na zijn
dood nog zou voortleven. August Willemsen legt in zijn nawoord weer met grote
kennis van zaken uit waarom we hier te maken hebben met een superieur schrijver.

Een nagelaten bekentenis door Marcellus Emants (Querido, Salamander-pocket, 217
p., f10,35). Emants meesterwerk over de psychologische onderwereld van een
verknoopt en teleurgesteld man die na jaren van onderdrukte razernij zijn vrouw
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heeft vermoord was nog niet eerder in zo'n goedkope editie voorhanden. Het boek
is nog steeds een indrukwekkend en gruwelijk portret van een huwelijk dat bij
verschijnen in 1894 zijn effect niet miste: menigeen herkende wel iets in Termeer.
Dat Emants door deze roman bij uitstek tot het naturalisme zou behoren door de
nadruk die hij legt op de gedetermineerdheid van Termeers gedrag is een misverstand:
Termeer wordt door Emants tijdens het verloop van de roman steeds meer in de
richting geschreven van ‘gewone mensen’: het verschil blijkt uiteindelijk te
verwaarlozen. Een nagelaten bekentenis behoort met Liefdeleven tot Emants'
blijvendste werk.

26 Nieuwe verhalen door Tessa de Loo, Jeroen Brouwers, Marijke Höweler, Maarten
't Hart en anderen (De Arbeiderspers, 325 p., f 25, -). Dit soort bundels plegen tegelijk
met de zon elk jaar te ver-

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

21
schijnen. Deze regelmaat doet niets af aan de mogelijke charme: als de dames en
heren er écht een nieuw verhaal voor schrijven is het alleen maar toe te juichen. De
26 zijn allemaal auteur bij De Arbeiderspers. Het zijn, om maar eens volledig te zijn
en afgezien van de bovengenoemden: Benno Barnard, Paul Binnerts, Jan Brokken,
Boudewijn Büch, J.A. Hanson, Nelly Heykamp (?), F.B. Hotz, Joyce & Co, Mensje
van Keulen, Cees Nooteboom, J.J. Peereboom, J. Rentes de Carvalho, Beatrijs
Ritsema, Rob Schouten, Maarten Spanjer, René Stoute, Ger Verrips, Hans Vervoort,
August Willemsen, Wim Zaal en Koos van Zomeren. Het verhaal van Maarten 't
Hart valt op: als hij zo doorgaat wordt hij een Nederlandse Evelyn Waugh. Het gaat
over een man die hij in een trein moet aanhoren over zijn schoonfamilie die zich
heeft ingeregen in vegetarische verboden. De man praat er sarcastisch en honend
over en het is met verve opgeschreven.

Fenitsjka door Lou Andreas-Salomé. Vertaling Pim Lukkenaer, nawoord Ernst
Pfeiffer. (De Arbeiderspers, 152 p., f24,50). Het nawoord bij de twee lange verhalen
in Fenitsjka is zo beroerd en onbegrijpelijk dat men zich daar maar niet toe moet
wenden om iets omtrent hun ontstaan te weten te komen. Ze behoeven ook nauwelijks
toelichting, met name ‘Fenitsjka’ is een klassiek verhaal over een even charmante
als raadselachtige vrouw, althans voor Max Werner, de man die ze in Parijs ontmoet.
Zij doet zich voor als onafhankelijke vrouw, en dat wekt bij Werner conventionele
en masculiene irritaties. Zij discussiëren en praten over vele onderwerpen en steeds
wordt Fenia ongrijpbaarder. Werner vermoedt dat achter haar masker iemand anders
zit. Wat, dat vertelt dit verhaal, ingenieus en levendig, bijna
De tekeningen op deze pagina's zijn van Roland Sips uit het boek ‘Fatale
filatelie’, 218 tekeningen op postzegelformaat, uitgegeven door De
Enschedese School. Te verkrijgen door overmaking van f24,50 (f20, - +
f4,50 porto) op giro 55.75.045 van De Enschedese School, Amsterdam.
in de traditie van de Russische vertellers. Ook begrijpt men door deze verhalen hoe
onrechtvaardig het zou zijn als Salomé alleen maar beoordeeld zou worden op haar
vriendschappen met Nietzsche, Rilke en Freud. Fenitsjka verschijnt in een nieuwe
reeks van De Arbeiderspers, Cingel: in linnen gebonden boekjes van gemiddeld 150
pagina's met omslagen van Jeroen Henneman. Er zijn naast Fenitsjka nog drie andere
deeltjes verschenen: Sturm van Ernst Jünger, Maanzuur van Malcolm Lowry en Op
vleugels van Michael Koezmin. Faulkner - A Biography door Joseph Blotner (Random
House, importeur Van Ditmar, f114,10). ‘Revised. Updated. Condensed,’ zo luidt
de ondertitel van deze nieuwe eendelige editie van Joseph Blotners monumentale
biografie over William Faulkner, oorspronkelijk verschenen in 1974 in twee delen.
Het is de standaardbiografie over Faulkner, nu van 1846 pagina's teruggebracht tot
778, inclusief noten en register, die in de oorspronkelijke editie een aparte bijlage
vormden. Het is ook de biografie die met het luchtigste zinnetje begint dat denkbaar
is voor de vele pagina's die volgen: ‘He was a colicky baby.’ Blotner heeft het boek
nagenoeg geheel herschreven en gebruik gemaakt van alle studies die inmiddels over
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Faulkner zijn geschreven en van al het materiaal dat ondertussen boven water is
gekomen, zoals de verspreide verhalen, brieven en foto's.

Een rebelle aan de Vecht en Bezoek bij Betje door W.A. Braasem (tekst) en Onno
Meet er (foto's) (Esso museumreeks delen 2 en 3, uitgegeven in samenwerking met
Nijgh & Van Ditmar, resp. 63 en 43 p., f21,50 per deel). Wanneer grote firma's hun
neus in culturele richting wenden, heeft dat plaats met enige gratuite luister en quasie
deftigheid: in die geest werd enige tijd geleden het boekje ten doop gehouden over
Slot Zuylen en zijn bewoners. Toespraken en dankwoorden waren niet van de lucht,
maar het was allemaal wel te verdragen vanwege de aanleiding: Belle van Zuylen
en het aardige boekje. Het geeft een schets van het leven en het wonen van de
schrijfster in het kasteeltje en bevat mooie kleurenfoto's. De firma Esso heeft een
culturele traditie hoog te houden, zij gaf gedurende jaren poëzie-bloemlezingen uit,
tot zij overstapte op deze reeks museumboekjes. Het andere deeltje beschrijft leven
en wonen van Betje Wolf en Aagje Deken in de Beemster, waarin de schrijver van
de tekst zich soms interessante uitweidingen permitteert, zoals over de brief van
Betje Wolf over de Hoornse Lady Chatterley, waaruit haar verlichte geest blijkt.
Bezoek bij Betje is als een beeldende aanvulling te beschouwen van de onlangs
verschenen biografie van P.J. Buijnsters, Wolff & Deken (uitgegeven door Nijhoff).

The Joke en The Farewell Party door Milan Kundera (King Penguins, resp. 267 p.,
en 184 p., f16,40, f14,55, importeur Nilsson & Lamm). Deze herdrukken, in nieuwe
vertalingen, van Kundera's eerste romans vallen samen met het verschijnen van zijn
al alom geprezen roman The Unbearable Lightness of Being (waarover binnenkort
meer). The Joke is uit 1967 en is een wrange beschrijving van de gevolgen die een
halve grap kunnen hebben in een land dat de humor heeft uitgebannen, het
Tjechoslowakije van de jaren veertig/vijftig.
Kundera's roman werd aanvankelijk gewoon uitgegeven (na heel wat soesa natuurlijk),
maar belandde op de lijst van subversieve werken na het neerslaan van de Praagse
Lente. De grap die de hoofdpersoon maakt is dat hij de zegeningen van de Partij niet
helemaal serieus neemt omdat ze zijn liefde voor een meisje belemmeren. The
Farewell Party is een subversieve komedie over het seksuele leven van Klima,
jazztrompettist en verleider. Evenals The Joke noemt Kundera het zelf een
‘liefdesverhaal’, maar ondertussen. Kundera is een superieure komediant die probeert
te achterhalen wat men nu precies zwaar of licht op moet vatten in het leven.
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Gewoon een oorlogje door William Boyd (Veen, 341 p., f27,50). De
tweeëndertigjarige William Boyd is een van de grootste talenten onder de jonge
Engelse romanciers. Wie eenmaal het prachtige titelverhaal uit de bundel On the
Yankee Station heeft gelezen, zal nieuwsgierig blijven naar nieuw werk van zijn
hand. Boyd heeft de liefhebbers de afgelopen jaren niet teleurgesteld. In 1981 kwam
zijn eerste roman uit, A Good Man in Africa, een kostelijke satire in de traditie van
Evelyn Waugh over de anti-held Morgan Leafy, die als Brits bestuursambtenaar zijn
carrière in Afrika ziet stranden.
Zijn tweede roman, An Ice-cream War, is ernstiger, maar niet minder
indrukwekkend. Boyd, zelf opgegroeid in West-Afrika, beschrijft wat de Tweede
Wereldoorlog in een hoekje van Oost-Afrika aanrichtte in de levens van zes burgers
van verschillende nationaliteit. Tegen wil en dank werden Duitse en Britse kolonialen
in een oorlog gestort die voor hen altijd onwezenlijk en bizar zou blijven, omdat het
epicentrum van de strijd in Europa lag. Die situatie accentueerde de zinloosheid van
hun lijden.
Boyd laat overtuigend zien hoe de levens van zijn protagonisten - en vooral van
de Engelse familie Cobb - door de absurde gebeurtenissen verwoest worden. Moedwil,
misverstand, willekeur en chaos zijn de sleutelbegrippen in deze roman. Als lezer
waan je je dan ook vaak in een van de betere boeken van W.F. Hermans.
Boyd is een uitmuntend stilist - des te bewonderenswaardiger is de soepele,
onberispelijke vertaling van J. Verheydt.

Diaries 1911-1965 door Evelyn Waugh. Inleiding en redactie Michael Davie (Penguin,
Lives & Letters, 820 p., f35,85, importeur Nilsson & Lamm). In zijn bespreking van
deze dagboeken toen ze in 1976 voor het eerst werden uitgegevan (Boekenbijlage
23-10-1976) schreef Martin Koomen dat men in deze notities een macht aan triviali-
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teiten zal aantreffen die men desondanks gefascineerd leest omdat ze zonder een
enkele gedachte aan latere publikatie zijn opgeschreven. Waugh windt zich op over
de kleinste zaken, maar is verder degene die uit zijn romans spreekt: een messcherp
waarnemer zonder een schaduw van oordeel te laten blijken. De komedie van
dieperliggende vergissingen speelt zich ook in de dagboeken af. Waugh was geen
consequent houder van een dagboek, er is een hiaat tussen de jaren 1948 en 1952,
juist de jaren dat hij onder meer in Nederland lezingen gaf. De eerste notitie is van
1911 (8 jaar) en bevat de mededeling dat hij de wiskundemeester haat, de laatste
notities gaan over de door hem verderfelijk bevonden vernieuwing van de liturgie.
‘Bij het vorderen met de lectuur gaat men als lezer hem ervan verdenken dat hij een
geheime vreugde heeft gevoeld bij alles wat niet deugde,’ schreef Martin Koomen.
De mooi uitgevoerde nieuwe serie Lives & Letters van Penguin (de Engelse pendant
van Leven en Letteren van De Bezige Bij) bestaat uit herdrukken van belangwekkende
brieven en dagboeken. Andere delen zijn: Left Hand, Right Hand, de autobiografie
van Osbert Sitwell; Harold Nicolson, Diaries and Letters 1930-1964; The Pastors,
The Letters of a Family in the Wars of the Roses (een beeld van de vijftiende eeuw
middels brieven van verschillende generaties van één familie); Chips: The Diaries
of Sir Henry Channon, ‘Honing en vitriool’ van iemand die iedereen heeft gekend
tussen 1918 en 1958; The Daughters of Karl Marx, Family Correspondence
1866-1898, de brieven van Jenny, Laura en Eleanor Marx.

Amsterdam ongekend door Ben ten Holter (Bert Bakker, 212 p., f19,50). Deze
interessante gids is voor wie in zijn vakantie naar een grote, verdorven stad wil, en
daar toevallig Amsterdam voor heeft uitgezocht. Ben ten Holter, de bekende auteur
van het Groot Kroegenboek, heeft nu zijn consumentenspeurtocht voortgezet in
bordelen, hotels, nachtcafé's en nachtclubs. Daarover schrijft hij met medeplichtig
plezier, noteert prijzen, adressen en dranken. Voor overdag: de kunst, de gebouwen,
de kerken, de geloven. Maar zijn directste raadgevingen zijn voor Het Genot. Met
alle telefoonnummers. Zelfs Amsterdammers wanen zich in een wereldstad.

Bloot slaat dood door Tom Sharpe (De Harmonie, 308 p., f24,90) Tom Sharpe wordt
in Nederland steeds meer ‘ontdekt’. Wie dat nog op z'n eentje wil doen moet
opschieten, want in januari begint de BBC met opnamen voor een TV-serie gebaseerd
op Sharpe's Sneu voor het milieu, en dat betekent dat het weldra hier te zien zal zijn,
en dan leest iedereen Sharpe. Sharpe is de meester van de farce (er zijn zat mensen
die er geen glimlach voor over hebben, maar wie lacht lacht ook uitzinnig). Bloot
slaat dood, opnieuw in vertaling van Wiebe Buddingh' gaat ook over vleselijke lusten,
met vooral de zwaar gebouwde, onbevredigde dr. Von Blimenstein in de armen van
luitenant Verkramp tijdens de vreselijke onlusten in Piemburg, Zuid-Afrika, maar
dan op zijn vernijnigst. (Andere bij De Harmonie in vertaling uitgekomen titels van
Sharpe: Hard gelach, Wilt, Wilts alternatief, Jong geleerd.)
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Wie zichzelf een thriller of detective heeft beloofd, en niet wil vastzitten aan de
eeuwige Ludlum of de overigens aanbevolen Francis of Ruth Rendell, en de nieuwe
Maigret-uitgaven meer als toegift ziet:
1. Het Poesjkin Plan van Tomas Ross. De zesde, actuele thriller van de enige
Nederlandse beroepsschrijver. Een mooi thema; een aardige reis door Rusland, en
vakwerk. (Zie de recensie elders in deze boekenbijlage).
2. Moord op Watergat door Wessel Ebersohn. Een prachtige thriller met een even
mooi décor: het Zuidafrikaanse platteland. Het verhaal begint als een politieroman:
de moord op een zoon van een bekend Zuidafrikaans politicus. De politie pakt een
zwarte op, maar de hoofdpersoon van het boek, de gevangenispsychiater Yudel
Gordon denkt er het zijne van en gaat eens kijken in het afgelegen Middelspruit en
legt en passant een verschrikkelijk familiegeheim bloot. De achtergrond waartegen
het zich allemaal afspeelt geeft beelden van een samenleving, die schuren over de
ziel. (Uitgever: Van Gennep, f24,50.)
3. De lokvogel door John le Carré is er nu ook in een goedkope Nederlandse
pocket-editie: het briljante, maar omstandige verhaal van een jonge, Britse actrice
die door de Mossad wordt gebruikt om een Palestijns complot open te breken.
(Uitgeverij: Sijthoff, f29,50).
4. The Englishman's Daughter door Peter Evans. Voor liefhebbers van een zeer
goed geschreven verhaal: een subtiele intrige die eerst in Moskou tot de nodige
slachtoffers leidt, en berust op het gebruik van een dochter in Engeland. De moorden
en doodslag zijn niet het belangrijkste, Evans sterkste punt is zijn gebruik van de
dialoog en de subtiliteit van de plot, die langzaam, stap voor stap en scène voor scène
wordt blootgelegd. De mooiste fragmenten in Moskou. Er zijn nu twee pocketversies:
als Penguin en Ballantine.

Good Times, Bad Times door Harold Evans (Coronet-pocket, 525 p., f 14,55,
importeur: Van Ditmar. Er zijn boeken over kranten die bijna evenveel leesplezier
geven als de biografie van een schurk. Een voorbeeld daarvan is het - nog steeds
verkrijgbare - The Kingdom and The Power van Gay Talese: de inside story van de
New York Times. Deze zomer is het tijd voor, net verschenen als pocket, de inside
story van de Londense Times. Harold Evans, veertien jaar Engelands meest
succesvolle hoofdredacteur, vertelt in dit boek hoe de krantenmagnaat Rupert Murdoch
de Times en Evans' Sunday Times opgekocht, en hoe hij Evans overreedde
hoofdredacteur van The Times te worden. En daarna hoe Evans, met instemming van
de Britse regering, een jaarlang werd tegengewerkt en tenslotte gedwongen ontslag
te nemen. Het is een prachtig geschreven stukje journalistiek, dat laat zien hoe een
grote krant werkt, hoe in de hoekjes van de Clubs politiek gemaakt wordt, hoe een
redactie in tijden van crises reageert (Evans, zeer ingehouden, over het verraad van
zijn adjunct Douglas-Home, die hem dan ook opvolgde, is meesterlijk en dodelijk)
en het mooiste praktijk-portret van Rupert Murdoch dat er bestaat. Vrij Nederland
publiceerde indertijd in het kleurkatern twee hoofdstukken, en terecht.
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Rabbit is rijk door John Updike. Vertaling Dorien Veldhuizen (Villa, 455 p., f34,90).
Het boek voor de dikke veertigers, die een kloek boek mee willen nemen waar je
een vakantie lang over kunt doen, en gelukkig ook nog in het Nederlands. Het is het
derde boek uit Updike's Rabbit-cyclus, maar zonder meer zelfstandig te lezen. Hét
boek over de Amerikaanse middle class, in de provincie, tijdens de oliecrisis onder
Carter. Rabbit is inmiddels dealer in Toyota's en dankzij de zuinigheidsgolf gaat dat
goed. Hij is dikker, hij golft om daarna te kunnen drinken en te praten in Serial-achtige
anekdotes. Hij heeft zijn schoonmoeder in huis, zijn zoon is bezig te mislukken en
loopt hem tevens in de zaak voor de voeten. Daarnaast droomt Rabbit over vroegere
geliefdes, overweegt van al zijn vrouwelijke kennissen of ze wat voor zijn bed zouden
zijn, sleutelt aan speculaties in goud en zilver: de enige keer dat hij nog echt ouderwets
met zijn vrouw kan neuken is als het op die manier verdiende geld verspreid door
de slaapkamer ligt. De totale leegte van dat bestaan dringt pas tot Rabbit door als hij
met golf-vrienden en hun vrouwen op vakantie gaat, waarbij ieder van tevoren al in
gedachte had dat het maar tot partnerruil moest komen. Het is niet Updike's beste
boek: hij had zo'n plezier in zijn onderwerp, vol midlife-crisis en Amerikaanse
werkelijkheid, dat de strakke vertelvorm eronder lijdt. Maar ondanks die tekortkoming
van traagheid en gebrek aan evenwicht is het een schitterend portret van een generatie
van veertigers en dus ook van belang voor wie dat vrezen te worden.
Bijdragen:
R. Ferdinandusse, Frits Abrahams, Carel Peeters
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Gepensioneerde vitaliteit
Nieuwe poëzie van Pierre Dubois, Maurits Mok en Theun de Vries
Terug door de tijd door Maurits Mok Uitgever: BZZTÔH, 56 p., f27,50
Een toren van Babel door Pierre Dubois Uitgever: Nijgh & Van Ditmar,
72 p., f19,90
77 korte gedichten door Theun de Vries Uitgever: Querido, 28 p., f19,50
Rob Schouten
Moet een grijsaard dichten? Het hangt er natuurlijk van af. Hoe grijzer hoe wijzer,
hoe ouwer hoe flauwer. Kan een seniordichter zich vinden in Van Lenneps opvatting
‘het is een voorrecht van de ouderdom, bij ettelijke gelegenheden wat lang van stof
te worden, en wat te beuzelen, 't geen soms tot bazelen wordt’ (uit Ferdinand Huyck)
dan moet hij de ganzeveer maar neerleggen. Herkent bij zich evenwel in Elsschots
‘De klacht van den oude’: ‘Ik word aan 't oud zijn niet gewend. De lichterlaaie die
ik heb gekend zit nog te diep in mijne knoken en blijft mij dag en nacht bestoken’,
dan biedt de ballpoint nog enig perspectief.
Drie oudere schrijvers verschenen onlangs met een dichtbundel: Maurits Mok (1907)
met Terug door de tijd, Pierre Dubois (1917) met 77 korte gedichten. In al deze
bundels, boe verschillend onderling ook, speelt de vergankelijkheid een grote rol.
Die aandacht voor wat voorbijgaat ligt voor de hand en is als zodanig dan ook geen
criterium voor de kwaliteit van hun poëzie. De manier waarop, daar gaat het om.
Maurits Mok heeft de vermoeide toon getroffen. Hij is melancholisch; behalve
vervlogen jaren ziet hij nog voornamelijk schimmen. Zijn poëzie is doordrenkt met
de gedachte dat met de tijd ook al het andere verdwijnt. Zich zelf ziet hij als ‘een
haast vergetene, een schaduwwezen / dat aarde inademt en uur na uur / zijn tijd voelt
krimpen’. Geen gedicht in deze bundel of het eindigt ongeveer met de dood. Ik heb
bij een willekeurig twaalftal puncties verricht en haalde uit tien slotregels de volgende
elementen: laatste grashalm, dode ogen, verlaten zaal, de dag verbranden aan de kim,
een uitgegloeide hemel, niet meer bestand tegen dit hier, het nulpunt voorbij, een
lege spiegel, een eeuwenlange winterslaap, met een zucht voorgoed voorbijgegaan.
Vers na vers wordt de lezer met zijn neus op de ledige vergankelijkheid van het
bestaan gedrukt. Het is niet eens zozeer dit thema zélf alswel het feit dat het maar
niet op wil houden, dat Moks poëzie zo'n uitgeblust aanzien bezorgt. En nog is er
niet echt iets aan de hand, want met een beetje goede wil kan men waarderen dat de
dichter zijn vermoeidheid door middel van al die vermoeide gedichten uitdrukt,
volgens een of ander hoger vormgevingsprincipe. Een wezenlijker bezwaar is echter
dat zijn ‘Eeuwig door hetzelfde jaargetijde’ óók betekent dat hij in een vooroorlogs
poëzieseizoen is blijven steken. Zijn treurnis heeft kosmische proporties aangenomen,
die vooal doen denken aan Roland Holst en Marsman in een heel waterige bui. ‘Tijd
en ruimte vervagen tot een herinnering’, dat soort regels. Voortdurend brengt Mok
zijn levensavond in verband met elementen als hemel, aarde, zee, wind en dergelijke.
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Persoonlijke en intieme mogelijkheden krijgen bij hem geen kans. Het lijkt wel of
de ouderdom van zijn poëzie-opvatting die van zijn jaren heeft willen overtreffen.

Exact
Ook Pierre Dubois komt in Een toren van Babel ruiterlijk voor zijn gevorderde leeftijd
uit. Maar hij is laconieker en korreliger; echt gebukt gaat hij niet: ‘Ik zit en kijk naar
het verglijden / van het mysterie van de tijd. / De wereld is niet te benijden. / Ik word
snel oud - maar niet bevrijd.’ Geen hogelijk geïnspireerde regels maar ze geven een
distantie aan die in andere gedichten soms vruchtbaar werkt. Me dunkt dat Dubois
uit een net iets minder oude school stamt dan Mok. Wel voeden groots aanwaaiende
gevoelens zijn poëzie, maar hij smeedt ze snel om tot heilzame ironie à la Du Perron
of concretiserende plastiek à la Vestdijk. Van dat laatste getuigt ‘De bomen’, een
degelijk vers waarin het onbeweeglijk leven der bomen, oeroud en toch aanwezig,
als voorbeeld wordt gesteld. Naar vorm en inhoud is het ongetwijfeld aan de
ouderwetse kant maar het heeft ook statige allure en is vrij van kosmische
zweverigheid. Nog minder mystiek is Dubois in een gedicht als ‘Parijs toen’, waarin
hij een jeugdimpressie oproept: ‘Okertinten en gedimde lichten / van lampe-ogen,
weeë metrogeur, / en nu en dan het uitgeblust gezicht van / een traag het asfalt
overstekend heer.’ Jaren dertig, inhoudelijk en stilistisch. En juist die half-ironisch
neergezette heer wijzigt precies op tijd het beeld van wazige synesthesie.

Pierre Dubois

Begrijp me goed, ook in Dubois' poëzie breekt de revolutie niet alsnog uit. Zijn
werk blijft van de oude stempel maar gegeven de gepensioneerde thematiek is hij
vitaal en helder gebleven. Ook als hij echt nostalgisch dreigt te worden, blijven
beelden en waar ze voor staan onwillekeurig en exact. ‘Herfst’ is zo'n nostalgisch
gedicht: ‘Blaffen van jachthonden op de nabije jacht / kerft plotseling een pijn van
nostalgie: / verscheurde dromen met het goud bevracht / van een geluk dat ik nooit
meer zal zien.’ Op het eerste gezicht een eenvoudig niemendalletje, maar toch net
iets meer dan dat. De oude dromen worden verscheurd, jawel, maar zie wie het doen,
‘jachthonden op de nabije jacht’. De boosdoeners komen zelf ook uit een vergane
wereld, die van het jachttafereel. Het thema van het voorbijgaan der dingen wordt
op die manier interessanter verdubbeld door de keuze van het beeld. Op vrijwel
identieke wijze gaat het toe in een van Theun de Vries' 77 korte gedichten, die hij
aan zijn zevenenzeventigste levensjaar opdroeg. Daar lezen we in ‘Sterfhuis’:
‘Herinneringen - oude vrouwen / in zwarte, slepende kleren / dwalend door een
sterfhuis.’ Ook hier is het beeld zorgvuldig afgestemd op wat het moet verbeelden,
de herinnering wordt niet maar in het wilde weg met klaagvrouwen vergeleken maar
die klaagvrouwen behoren op hun beurt zelf ook weer tot een herinnering, wat mij
betreft van ouderwetse begrafenistradities.
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Eerlijk gezegd komt deze doeltreffende plastiek te weinig voor in De Vries' overige,
maar het voorbeeld van de haikoe gevormde gedichten. Thematisch hebben ze
weliswaar niets met het Zen-symbolisme te maken, maar ze lijden wel aan hetzelfde
euvel, namelijk dat iedere lezer voor zich zelf maar moet uitmaken wat hij met de
beelden doet. Van dwingende suggestie is zelden sprake, al wil de flaptekst graag
van wél, met haar ‘signalen uit het onbewuste, symbolen van de mythe achter alle
realiteit’. Meer dan vaak wat grimmige vegen van gewelddadigheid en angst zie ik
er niet in. Wat er in regels als ‘Op het krijtwitte strand / de jonge, dode helden - / de
godin met de speer ging voorbij’ precies aan mythische lading moet zitten, ontgaat
mij. De aardigste gedichtjes zijn nu juist die, waarin niets aan ons oerbesef wordt
overgelaten, zoals dit laconieke ‘Ongeval’: ‘De cirkelzaag, / het krijsen van de
vrouwen - / toch ging het maar om drie vingers.’
Intussen is het juist hun gevoel voor de mythische wortels van het bestaan dat deze
drie oudere schrijvers verbindt. En het is de manier waarop ze dat besef uitdrukken
die hun poëzie ‘dateert’. In de vage, kosmische lijnen van Mok, de klassieke,
beeldende voorstellingen van Dubois en de korte, ‘geladen’ beelden van De Vries
zit steeds die ene overduidelijke suggestie, dat het om meer dan de gegeven concrete
voorstellingen gaat. Zonder die grotere proporties bestaan hun gedichten niet, ze
zouden als het ware wegvallen tegen hun eigen voorgrond.
■
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Een hoger standpunt
Marijke Höweler en deel drie over de familie De Zeeuw
Ernesto door Marijke Höweler Uitgever: De Arbeiderspers, 231 p., f24,50
Diny Schouten
Na het glorieuze debuut van Marijke Höweler (Van geluk gesproken - een wonder
van virtuoze lichtzinnigheid), viel het moeilijk om van het vervolg erop, Bij ons
schijnt de zon, de voorspelbaar-narrige opmerking binnen te houden dat het ‘méér
van hetzelfde’ was. Bij Ernesto, deel drie in een serie die al een hele roman-fleuve
is geworden, geldt dat in verhevigde mate. Moet ‘meer’ ook niet vervangen worden
door ‘te veel’?
Het is ook nooit goed of het deugt niet! De flap bezweert gelukkig dat Marijke
Höweler ‘nog één maal’ de figuren opvoert ‘wier belevenissen we met een mengeling
van afschuw en mededogen hebben kunnen volgen in Van geluk gesproken en Bij
ons schijnt de zon. Wat het genre betreft mag Höweler overigens aanspraak maken
op de eerste rechten, ten slotte is zij (meen ik) begonnen met de ‘ironische
zedenschets’ waarvan er plotseling veel meer voorbeelden zijn op te sommen. Vergis
ik me, of streven auteurs als Renate Dorrestein, Marjan Berk, mischien ook Mischa
de Vreede, niet naar hetzelfde: zich te amuseren met de innerlijke leegte van trendy
mensen wier salaris een stuk hoger ligt dan hun intelligentie zou doen vermoeden?
Zij, en ik herinner me ook nog de naam van Maartje Luccioni, geven aandoenlijke
familietafereeltjes uit de higher middle class, ‘met een mengeling van afschuw en
mededogen’ beschreven vanuit een iets hoger echelon. Het damesgeslacht is opvallend
oververtegenwoordigd in dit genre: opvolgsters van Ina Boudier en Top Naeff?
Nu Höwelers boeken over de familie De Zeeuw - Leo en Wiesje, broer en zus;
Leo's echtgenote Rosa; zoon Ernest; zwager Hugo: allen bekend uit deel één of twee,
alleen mevrouw De Zeeuw, moeder van Leo en Wiesje, ontbreekt in dit gezelschap,
zij wordt aan het begin van deel drie plechtig ten grave gedragen - inmiddels zijn
uitgegroeid tot een trilogie die welhaast de ‘boeken der kleine zielen’ zou kunnen
heten, hinderde dat onmiskenbaar innemen van een hoger standpunt dan dat van de
personages me een beetje. De vette knipoog daarbij naar de lezer gaat zelfs tegenstaan.
Er zit iets in het gebruik van ‘we’ dat mis is, het is alsof de schrijver de lezer er
bondgenoot mee wil maken: ‘Laten we wel wezen’; ‘daar kunnen we geen aandacht
aan besteden natuurlijk’; ‘we kunnen ten slotte niet alleen maar ellende hebben
vanavond’.
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
Marijke Höweler, foto Klaas Koppe

Ik vind het al moeilijk om Höwelers ironisch dédain tegenover de Ikea-keukenset
van die arme, gescheiden, Hugo te delen; laat staan dat ik evenveel genoegen schep
als zij in de gadgets van de mindere stand. Tenslote heeft de I-balk van drieëneenhalve
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meter die Willem Sanders probeert te organiseren om zijn slaapkamer te kunnen
uitbreken, niet alléén maar komische kanten.

Acht-tons
De mindere stand wordt ook vertegenwoordigd door Truus en Jan de Bruin, uit de
Blasiusstraat (Ernest bewoont de verdieping onder hen, als eens, in Van geluk
gesproken, zijn jonggestorven moeder Martje). De bevriende paren Sanders en De
Bruin (zelfde stamcafé; Höweler laat zelden iets aan het toeval over) zijn goed voor
vele komische nummers (‘Jan hier die zit een beetje in depressie’), zodat het eventueel
beoogde mededogen enigszins in de verdrukking raakt.
En dat terwijl het met de werkgelegenheid in Amsterdam-Oost toch al een stuk
slechter is gesteld dan in Buitenveldert, waar Leo in zijn acht-tons-bungalow droomt
over een samen met Rosa te runnen boerenkoolkwekerij in de Eifel, en daarom een
functie overweegt bij de Open Universiteit, ‘zodat hij in de open lucht kan werken’.
Maar gelukkig is de WAO Leo genadig, en zo ontsnapt hij aan een instituut waarvan
de naam hem griezelige associaties bezorgt met open benen en wonden. Ook
tewerkstelling op een ‘regionaal studiecentrum’ blijft hem bespaard (‘Ook dat woord
vond Leo afschuwelijk. Het deed hem denken aan een buurthuis met moedermavo
en kindercrèche.’), want de bouw ervan wordt stopgezet door een gelukkig ingrijpen
van Hugo's ‘Stichting tot beslechting van geschillen voor de bouwbedrijven in
Nederland’. Oplettende lezers merken dat Höwelers ‘continuing story’ weinig hinder
ondervindt van het verstrijken van de tijd. Weliswaar is Ernest (Ernesto uit deel één)
zo'n twintig jaar ouder geworden, maar datzelfde is niet merkbaar aan de andere
dramatis personae, en evenmin aan Leo's mooie Volvo: al die tijd niet ingeruild, wat
anderen dan de fabrikant toch verbazen zal.
Het gaat in Ernesto een ieder zeer naar den vleze (de families De Bruin en Sanders
even daargelaten): Ernest die én de lieftallige professor én een cum laude én een
aardige baan in Rome versiert; Rosa die haar roman ziet uitgegeven; Hugo die het
geluk aantreft, zoniet in de armen dan toch in het gezellige appartement van Wil.
Boven elk hoofdstuk (er zijn er zevenendertig!) heeft ze, anders dan in de twee
voorgaande delen, onheilszwangere liturgische smeekbeden geplaatst als: ‘Salva
nos’; ‘Miserere nostri’; ‘Ad te suspiramus’, en ‘Terribilis est locus iste’. Hoe
vreeswekkend zijn plaatsen als Buitenveldert, Blasiusstraat en ‘regionaal
studiecentrum’? Een onderonsje tussen schrijver en Onze Lieve Heer, om uitdrukking
te geven aan het besef ‘dat op de bodem van ons bestaan àlles mysterie is’? Dat wordt
gezegd op pagina 140. Honderd bladzijden eerder zegt Rosa schuchter over haar
boek, waarvan geciteerde passages verdacht gelijkluidend zijn aan fragmenten uit
Van geluk gesproken, dat ‘het bedoeld is om te lachen’. Rosa krijgt van Leo de
welgemeende raad ‘om liever eens over zichzelf te schrijven, in plaats van dat
geroddel over een ander’. Roddel en achterklap: net als Rosa geniet haar schepster
daar ook van. Dat werkt aanstekelijk, en daarom geef ik toe dat Marijke Höweler
superieur is in een genre dat bedoeld is om te lachen. Ze heeft het nu drie keer
bewezen - zou ze het werkelijk niet ambiëren, nu eens over zich zelf te schrijven?
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

RONALD SIPS

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

25

Hardleers
De verspreide verhalen van Thomas Pynchon
Slow Learner Early Stories door Thomas Pynchon Uitgever: Little, Brown
and Company, Boston, 193 p., f51,90
Bart Tromp
De verschijning op het literaire toneel van Thomas Pynchon viel samen met het
verdwijnen van J.D. Salinger. Een van de wat meer bizarre geruchten over Pynchon
luidt daarom dat Pynchon in werkelijkheid Salinger is. Dit is even tekenend voor de
legendevorming rond beide schrijvers, als voor het feit dat de afwezigheid van
informatie over hun leven zulke legendes mogelijk maakt.
Van Pynchon bestaat één foto: bekend is dat hij aan de Cornell-universiteit heeft
gestudeerd, een paar jaar bij de Boeing-fabrieken in Seattle werkte, en in Californië
en Mexico woonde terwijl hij zijn eerste grote roman, V, schreef. Die verscheen in
1963 en werd bekroond. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de schrijver (die in 1937
werd geboren). Zijn laatste werk, de kolossale roman Gravity's Rainbow kwam in
1973 uit, alweer meer dan tien jaar geleden. Dit nieuwe boek, Slow Learner voegt
aan zijn oeuvre eigenlijk niets toe, want het bundelt enkele verhalen die Pynchon
tussen 1958 en 1964 schreef. Aangezien Pynchons verhalen nooit eerder gebundeld
zijn is deze uitgave welkom, maar het boek wordt dubbel interessant door de
uitvoerige inleiding van de auteur zelf.
De verhalen vertonen al helemaal de karakteristieken van Pynchons latere werk.
Thema's als de culturele bepaaldheid van troep (rubbish); metaforen ontleend aan de
natuurwetenschappen en de communicatietheorie; het zoeken naar de codes waaruit
de werkelijkheid is of lijkt opgebouwd - met een dubbelzinnigheid die onherroepelijk
op paranoia uitloopt; een overmaat aan verwijzingen naar literatuur en geschiedenis;
de uiterst nauwgezette beschrijving van alledaagse voorwerpen in een surrealistisch
kader - dat en nog veel meer is in deze verhalen al helemaal aanwezig. Sterker nog:
verschillende hoofdpersonen uit Gravity's Rainbow maken hier reeds hun opwachting,
terwijl Under the Rose eigenlijk het best getypeerd kan worden als een eerste versie
van het derde hoofdstuk van V.; wat mij betreft had het vervangen mogen worden
door Mortality and Mercy in Vienna, dat nu in een moeilijk vindbaar tijdschrift of,
misschien, in een bloemlezing blijft liggen.

Entropie
Entropy, waarschijnlijk de bekendste van Pynchons korte verhalen, gaat op en neer
tussen de gebeurtenissen op twee verdiepingen van een appartement in Washington.
Beneden houdt Meatball Mulligan een feestje dat steeds meer in een volstrekte chaos
dreigt te ontaarden. Boven dicteert Callisto zijn gedachten aan zijn vriendin Aubade.
Zij leven in een merkwaardige ruimte, die hermetisch is afgesloten van de
buitenwereld, zodat alle chaos die natuur en cultuur inhouden, is buitengesloten en
alle levensprocessen onder controle staan. Beneden loopt het feest verder uit de hand.
In een poging het muzikale experiment nog verder uit te breiden brengt het Duke di
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Angeliskwartet een nieuw nummer nu spelend zonder instrumenten. ‘And the next
logical extension,’ vraagt Meatball aan de leider van de formatie, Duke. ‘Is to think
everything,’ antwoordt deze, ‘Roots, line, everything.’
Aan het eind van het verhaal heeft het feestgedruis het niveau van een ‘sustained,
ungodly crescendo’ bereikt, en Meatball ziet zich voor de keus gesteld. Hij kan zich
in de kast opsluiten en hopen dat iedereen op den duur weggaat, of de partijgangers
stuk voor stuk proberen te kalmeren. Het eerste trekt hem het meest aan, maar het
zal donker en benauwd zijn in de kast, en hij zal er alleen zijn. En daar houdt hij niet
van. ‘So he decided to try and keep his lease-breaking party from deteriorating into
total chaos.’ Zijn inspanningen hebben gedeeltelijk succes. Tegen het einde van de
dag is het ergste over, zijn de meeste aanwezigen uitgeteld; ‘and the party trembled
on the treshold of its third day.’ Boven heeft de ontwikkeling een tegenovergestelde
keer genomen.
De lange uiteenzetting van Callisto over entropie behelst het argument waarom
hij en Aubade zeven jaar gewerkt hebben om van dit appartement een volledig
zelf-sluitend systeem te maken: op die wijze ontsnappen de bewoners aan de
uiteindelijke gevolgen van de werking van de tweede wet van de thermodynamica,
die vastlegt dat de overdracht van warmte van het ene lichaam op het andere voortgaat
tot alle lichamen dezelfde temperatuur hebben. Het einde van het universum is deze
‘hittedood’, maar door zich van de wereld te isoleren valt daaraan te ontsnappen. De
prijs lijkt echter de dood binnen het zelfgebouwde systeem te zijn. Aan het eind van
het verhaal, als Callisto tevergeefs een vogel in het leven heeft proberen te houden
door haar met zijn handen te verwarmen ziet Aubade plotseling ‘the single and
unavoidable conclusion to all this’: ‘she moved swiftly to the window before Callisto
could speak; tore away the drapes and smashed out the glass with two exquisite hands
which came away bleeding and glistening with splinters; and turned to face the man
on the bed and wait with him until the moment of equilibrium was reached, when
37 degrees Fahrenheit should prevail both outside and inside, and forever, and the
hovering, curious dominant of their separate lives should resolve into a tonic of
darkness and the final absence of all motion.’

Zelfkritiek
In zijn inleiding legt Pynchon uit waarom hij Entropy nu een slecht uitgevoerd verhaal
vindt. Een typische beginnersfout noemt hij de opzet om te beginnen met een thema,
een symbool of een andere abstracte eenheid, en daar vervolgens verhaal en personen
bij aan te passen. Het concept entropie nam hij over uit Norbert Wieners The Human
Use of Human Beings en The Education of Henry Adams, maar hij vindt dat hij
minder van het begrip entropie begrijpt naarmate hij er meer van weet. De karakters
van de hoofdpersonen zijn niet uit de verf gekomen: eigen schuld: ‘get too conceptual,
too cute and remote, and your characters die on the page’. Vandaag de dag wordt hij
niet zozeer getroffen door de thermodynamische somberheid van het verhaal, maar
door de wijze waarop het de stemming van de jaren vijftig weerspiegelt. ‘While
Eisenhower was in, there seemed no reason why it should not all go on as it was.’
Verder noemt hij zijn vroege verhalen ‘overwritten’. Niet alleen probeerde hij er te
veel verwijzingen naar andere schrijvers en naar allerlei theorieën in te stoppen - zijn
eerste verhaal, The Small Rain, laat zich lezen als een parodie op The Wasteland van
T.S. Eliot - maar ook zijn proza was nodeloos opgepropt. ‘My specific piece of wrong
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procedure back then was, incredibly, to browse through the thesaurus and note words
that sounded cool, hip, or likely to produce an effect, usually that of making me look
good, without taking the trouble to go and find out in the dictionary what they meant.
If this sounds stupid, it is.’
De catalogus aan zelfkritiek is niet alleen interessant in relatie tot deze verhalen.
Pynchon is schrijver van uiterst ingewikkelde romans, van het soort dat vooral lijkt
ontworpen als bestaansrecht of bezigheidstherapie voor letterkundige faculteiten. De
academische roman lijkt in het beste geval te worden gemaakt op de manier waarop
schilders van ikonen te werk gingen: eerst een skelet schilderen, daaroverheen vlees
en huid, dan kleren en sieraden. (In het slechtste geval is er geen skelet.) Ook op
Pynchon heeft altijd de verdenking gerust dat veel van de complexiteit van zijn
romans op deze wijze tot stand is gekomen. Maar aan de andere kant kan verdedigd
worden dat het hier wel degelijk gaat om onmisbare en aan de roman intrinsieke
elementen. Pynchons netwerken van parodieën, citaten, verwijzingen, en opzettelijke
verkeerde citaten naar andere literatuur zijn dan niet te zien als inside-jokes of
pogingen om zich interessant aan de academische wereld voor te doen, maar als een
methode om de literatuur als het ware te schiften en te recyclen ten eigen dienste.
Pynchon blijkt in deze biecht niet alleen dit probleem van ‘academisch schrijverschap’
heel goed te zien, maar zich er sterk tegen af te zetten. Blijkbaar heeft hij die fouten
in zijn latere werk niet meer bewust herhaald. Ik zou er wat voor geven als hij ook
inleidingen zou schrijven bij V., The Crying of Lot 49 en Gravity's Rainbow.
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De tragedie van de cultuur
Georg Simmel, een vergeten denker herontdekt
Schriften zur Soziologie door Georg Simmel Uitgegeven en ingeleid door
H.J. Dahme en O. Rammstedt Uitgever: Suhrkamp, 310 p., f25,75
Importeur: Nilsson & Lamm Philosophische Kultur Über das Abenteuer,
die Geschlechter und die Krise der Moderne door Georg Simmel Met een
nawoord van Jürgen Habermas Uitgever: Klaus Wagenbach, 255 p., f46,25
Cyrille Offermans
Het werk van Georg Simmel (1858-1918) kende ik tot voor kort alleen van horen
zeggen en uit de tweede hand. Ik wist dat Georg Lukacs en Ernst Bloch Simmels
privé-colloquia in Berlijn hadden gevolgd en dat Bloch zelfs bevriend was geraakt
met zijn bewonderde leermeester. Simmel-citaten en -verwijzingen kende ik uit het
werk van Walter Benjamin; en natuurlijk had ik ooit de vernietigende kritiek op
Simmel van Adorno gelezen. Ten slotte kwam ik Simmel onlangs tegen in Peter
Sloterdijks Kritik der zynischen Vernunft, een boek dat zijn niveau trouwens voor
een groot deel dankt aan de niet door linkse tradities bepaalde scheiding van bokken
en schapen.
Bij Sloterdijk komt Simmels Philosophie des Geldes (1900) ter sprake in een paragraaf
getiteld ‘Het cynisme van de ruil - of de hardheid van het leven’. Daar schrijft
Sloterdijk dat Simmel ‘het cynische fenomeen ontdekt in het feit dat in het geld de
kracht schijnt te huizen om ook goederen die geen waren zijn in het ruilbedrijf op te
nemen alsof ze dat wel waren’. Anders gezegd: het cynisme schuilt in de zo
langzamerhand tot systeem geworden corruptie, in het feit dat alles en iedereen
tegenwoordig voor geld te koop lijkt.
Al met al was dat voldoende reden om nieuwsgierig te zijn naar een tweetal boeken
van Simmel die onlangs vrijwel tegelijkertijd zijn verschenen en die althans een
representatief gedeelte van zijn werk na lange tijd weer toegankelijk maken. Schriften
zur Soziologie (uitgegeven door Suhrkamp) bevat een ruime selectie uit het hele werk
van Simmel en Philosophische Kultur (uitgegeven door Wagenbach) is een
onveranderde herdruk van het boek dat onder diezelfde titel in 1923 voor het eerst
en tevens voor het laatst was verschenen.

Georg Simmel
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Uit de inleiding bij eerstgenoemd boek blijkt dat mijn vage kennis van Simmel
exemplarisch is: Simmel behoort algemeen tot de vergeten denkers, tot de denkers
die hoogstens nog via verwijzingen bij anderen verbleekt voortleven maar van wie
het eigenlijke werk definitief begraven lijkt, hoe merkwaardig dat ook mag klinken
voor iemand die naast Weber en Durkheim wordt gerekend tot de grondleggers van
de wetenschappelijke sociologie en die bovendien een van de belangrijkste geestelijke
vaders was van een hele generatie essayistische filosofen (van Bloch tot Adorno).
Voor een deel hangt Simmels geringe reputatie ongetwijfeld samen met de aard van
zijn werk en vervolgens, maar niet los daarvan, met zijn positie in de marge van het
wetenschappelijke bedrijf van zijn tijd.

Conflicten
Simmels wetenschappelijke loopbaan was er een vol conflicten. Zijn eerste
proefschrift, zijnde een ‘Psychologisch-etnografische studie over de oorsprong van
de muziek’ werd afgewezen. Simmel deed daarin een poging om Darwins stelling
te weerleggen dat het menselijk taalvermogen zich heeft ontwikkeld op basis van
het oorspronkelijker vermogen tot het voortbrengen van muzikale geluiden (een
stelling die trouwens verrassend dicht in de buurt komt van de opvattingen van J.F.
Staal hieromtrent), maar zijn promotoren vonden Simmels kritiek op Darwin al te
gewaagd. Nadat een proefschrift over Kant was geaccepteerd deden zich nieuwe
moeilijkheden voor bij Simmels ‘habilitatie’. Die spitsten zich toe op de honderd
jaar geleden blijkbaar nog academisch geachte vraag naar de locatie van de ziel. De
natuurwetenschappelijk geschoolde Simmel nam in deze brandende kwestie kennelijk
een al te agnostische positie in.
Later werden voordrachten van de filosofische faculteit van de universiteit van
Berlijn om Simmel tot buitengewoon hoogleraar en vervolgens tot hoogleraar te
bevorderen verscheidene malen door het verantwoordelijke ministerie afgewezen en
wel, zoals uit recent onderzoek is gebleken, op grond van verdekt antisemitische
motieven. Ook Simmels relativerende opvattingen met betrekking tot het christendom
hebben bij die afwijzingen weer een rol gespeeld: hij zou de centrale betekenis van
‘Staat en Kerk’ voor het menselijk samenleven hebben willen terugdringen ten gunste
van ‘de maatschappij’. Officieel niet genoemd maar volgens Habermas (die een
nawoord schreef bij Philosophische Kultur) wel degelijk van belang waren ook nog
Simmels onorthodoxe stijl van denken én lesgeven, zijn succes bij de studenten en
- in het algemeen - ‘een ressentiment tegen schrijvende intellectuelen’. Simmel
interesseerde zich teveel voor eigentijdse, vaak ook nog alledaagse politieke en
culturele fenomenen om bij zijn deftige academische collega's op veel sympathie te
kunnen rekenen. Intensieve contacten onderhield hij wel met schrijvers en beeldende
kunstenaars; figuren als Rilke, Stefan George en Paul Ernst waren bij hem kind aan
huis, wat uit bij voorbeeld de Duineser Elegien ook wel blijkt: die laten zich lezen
als de dichterlijke pendant van Simmels levensfilosofie. Dat Simmel zich ook
stilistisch, als schrijver, distantieerde van academische tradities zal daarom niet
verbazen: ofschoon nog op geen stukken na zo compact als de stijl van Bloch of
Benjamin vertoont zijn werk een duidelijk essayistische inslag.

Dualisme
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In het centrum van Simmels cultuurtheoretische opvattingen staat het inzicht in het
dualistische karakter van de moderne westerse cultuur. Objectief is die cultuur zeer
hoog ontwikkeld, subjectief is dat veel minder het geval; volgens Simmel is er sprake
van een steeds scherper wordende discrepantie tussen die twee. Vergeleken met een
eeuw geleden, stelt Simmel (in 1900), zijn de dingen die ons dagelijks omringen en
die ons leven vorm geven - werktuigen, gebruiksvoorwerpen, verkeersmiddelen, de
produkten van wetenschap, techniek en kunst - ‘onnoemelijk gecultiveerd, maar de
cultuur van de individuen, althans in de hogere stan-
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den, is geenszins in dezelfde mate voortgeschreden, ja doorgaans is die zelfs
achteruitgegaan’.
In het besef dat die stelling niet een, twee, drie bewezen kan worden geeft Simmel
vele voorbeelden van die discrepantie. De uitdrukkingsmogelijkheden van de taal,
stelt hij, zijn de laatste honderd jaar sterk verrijkt en genuanceerd, onder meer dank
zij het werk van de grote schrijvers en de specialisering op velerlei gebieden van het
leven. Bekijkt men echter het spreken en schrijven van de mensen afzonderlijk, dan
moet geconstateerd worden dat die ‘in het algemeen steeds incorrecter, waardelozer
en trivialer’ worden. En wat voor de vorm geldt, geldt voor de inhoud: enerzijds is
de hoeveelheid kennis (de ‘objectieve cultuur’) enorm toegenomen, anderzijds lijkt
het alsof de conversatie, zowel in de openbare als in de intieme sfeer (of per brief)
tegenwoordig veel ‘vlakker, oninteressanter en minder ernstig’ is dan aan het einde
van de achttiende eeuw (waarbij Simmel ongetwijfeld allereerst aan Goethe denkt).
Nieuw klinkt deze kritiek de huidige lezer zeker niet in de oren. Het woord
‘middenschool’ hoeft immers maar ergens te vallen of van alle kanten klinken luide
jammerklachten over het verval van de cultuur. Wellicht niet ten onrechte, alleen
gaat Simmels gelijk in dit opzicht een pijnlijk eind verder. Hoe droevig het gesteld
is met het culturele niveau van de mensen blijkt namelijk niet zozeer uit het inderdaad
vaak abominabele taalgebruik van scholieren en studenten, het blijkt veel meer uit
het feit dat je je erover verbaast als een politicus, zij het een politicus van de oudere
garde, van Slauerhoff en Achterberg blijkt te houden.
Simmels positie in de geschiedenis van de sociale wetenschappen is uitzonderlijk
omdat hij na Nietzsche een van de eersten was die op deze ‘tragedie van de cultuur’
heeft gewezen. En de allereerste die die tragedie heeft verklaard op een manier die
ook tegenwoordig nog bruikbare elementen bevat.

Geld
De vooruitgang op het gebied van de objectieve cultuur, zegt Simmel, was mogelijk
dank zij de arbeidsverdeling en de relatieve verzelfstandiging van de verschillende
domeinen van de cultuur (een thema dat Weber systematischer zou uitwerken).
Naarmate meer mensen los van elkaar aan de vervaardiging van een produkt bezig
zijn, aldus Simmel, wordt het echter voor elk afzonderlijk individu moeilijker nog
een persoonlijke band met zowel de produktie als de produkten te hebben. Beide
worden ‘zielloos’, ontoegankelijk voor juist die specifieke dimensies van de
persoonlijkheid die hem tot onverwisselbare persoonlijkheid maken. Dat is volgens
Simmel de oorzaak van de vijandigheid waarvan zoveel ‘individualistische naturen’
blijk geven tegenover de ‘vooruitgang van de cultuur’.
De subjectieve nivellering die Simmel op vele gebieden van de cultuur
diagnostiseert als keerzijde van de arbeidsverdeling en de differentiëring aan de
objectieve kant, is mogelijk gemaakt door het ontstaan van een universeel ruilmiddel:
geld. De ‘filosofie van het geld’ neemt in Simmels werk dan ook een centrale plaats
in.
Simmel beoordeelt het steeds intensiever en vertakter worden van het geldverkeer
niet eenduidig. Positief vindt hij het dat geld de mensen vrijmaakt van de

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

vanzelfsprekende binding aan hun omgeving, dingen zogoed als personen. De door
het geld veroorzaakte anonimiteit van verhoudingen en transacties schept ademruimte
en bewegingsvrijheid. Anderzijds - en daar legt Simmel in zijn latere werk méér
nadruk op - dreigt die anonimiteit het leven inhoudsloos te maken: ‘De kwalitatieve
kant van de objecten boet door de geldeconomie in aan psychologische waarde, de
voortdurend vereiste taxatie in termen van geld zorgt ervoor dat die uiteindelijk de
enige is die geldigheid heeft, steeds sneller gaat men voorbij aan de specifieke,
economisch niet uit te drukken betekenis van de dingen, hetgeen zich wreekt in die
matte, bij uitstek moderne gevoelens: dat de kern en de zin van het leven ons steeds
opnieuw door de vingers glippen, dat de definitieve bevredigingen steeds zeldzamer
worden, dat al die moeite en bedrijvigheid toch eigenlijk niet loont.’
De interessantste essays van Simmel zijn die waarin hij deze
vervreemdingsverschijnselen in eigentijdse fenomenen aan het licht brengt, als hij
het heeft over de mode, de koketterie, de huwelijksmoraal of de reclame - hier is ook
de invloed op vooral Benjamin en Bloch het duidelijkst. Beduidend minder boeiend
vind ik zijn kunstbeschouwingen. Voor de experimentele stromingen uit zijn tijd had
Simmel geen oog, expressionisme en kubisme liet hij links liggen; in de moderne
kunst zag hij eerder een bevestiging van zijn dualistische cultuurtheorie dan een
kritiek erop. Esthetisch stond Simmel nog geheel in de negentiende eeuw: het
kunstwerk was voor hem een gesloten eenheid, waarin het werkelijkheidsmoment
‘volledig indifferent’ is; iets maatschappelijks zag hij dan ook alleen in die vormen
van (toegepaste) kunst die tegelijk nuttig waren.

Vrouwelijke cultuur
Simmels sympathie lag bij figuren als William Morris en John Ruskin, die ter
bestrijding van de lelijkheid van de industrieel vervaardigde massaprodukten het
handwerk in ere wilden herstellen. ‘Wat bij Ruskin haat jegens de cultuur zou kunnen
lijken,’ zegt Simmel, ‘is in werkelijkheid een hartstocht voor de cultuur: ze is uit op
het ongedaan maken van de arbeidsverdeling, die de cultuurprodukten subjectloos
maakt en ze een ontzielde objectiviteit geeft.’ Uiteindelijk gaat Simmel zover dat hij
de ‘tragedie van de cultuur’ niet meer ziet als een historisch bepaald verschijnsel
maar als iets dat inherent is aan het leven zelf: alles wat de mensen maken, zeker als
dat coöperatief of machinaal gebeurt, heeft de neiging zich van hen te vervreemden,
zich vijandig tegenover ‘het vibrerende, rusteloze (...) leven’ te plaatsen. Niet ten
onrechte concludeert Habermas dat een zo diep metafysisch verankerde ‘vreemdheid’
de tijddiagnose ‘van de kracht en de moed tot politieke gevolgtrekkingen berooft’.
Inderdaad is de enige maatschappelijke kracht waarop Simmel ooit heeft gereageerd
de emancipatiebeweging van de burgerlijke vrouwen van voor de Eerste Wereldoorlog
geweest.
‘Weiblichte Kultur’ is de titel en het onderwerp van het laatste essay van
Philosophische Kultur. Hoewel die plaats in de bundel structureel alleszins te
rechtvaardigen is, is het voor de huidige lezer van Simmel handiger om met dit essay
te beginnen. Het sluit namelijk in zoveel opzichten aan bij feministische geschriften
uit onze tijd dat men haast automatisch greep krijgt op de belangrijkste theoretische
overwegingen van Simmel.
De vrouwelijke natuur, aldus Simmel, is minder geneigd tot specialisering en
arbeidsverdeling dan de mannelijke. Bij de vrouw vormen alle activiteiten een eenheid,
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zij is - om het met een pathetiek te zeggen die Simmel in deze context niet vreemd
is - nog ‘een volledig mens’. Uit dat ‘wezensapriori’ van de vrouw destilleert hij
vervolgens een aantal psychologische kenmerken die me - zacht gezegd - nogal
twijfelachtig voorkomen. Zo zou de vrouw van nature trouwer zijn dan de man; ‘de
man is piëteitslozer omdat hij krachtens zijn gedifferentieerdheid de dingen meer in
hun uitgekristalliseerde zakelijkheid ziet’, en dat disponeert hem tot trouweloosheid.
Mannen zouden vele verschillende rollen kunnen spelen met uitschakeling van hun
‘persoon’, vrouwen niet, die zouden bij alles wat ze doen volledig als mens betrokken
zijn. Daarom ziet Simmel in een vrouwelijke cultuur een geneesmiddel tegen de van
het leven vervreemde mannelijke cultuur. Ofschoon deze therapie hoogst actueel
klinkt, geloof ik niet dat Simmels actualiteit op dit gebied gezocht moet worden.
■

RONALD SIPS
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De miskende decadent
De Haans Nerveuze Vertellingen maken Gerard Reve minder uniek
Nerveuze Vertellingen door Jacob Israël de Haar: Ingeleid door Rob
Delvigne en Leo Ross Uitgever: Bert Bakker, f24,50
Ed van Eeden
‘Naarmate ik echt sterk ben geworden in menselijk leven en kunstbedrijf, heb ik dit
land zuiverweg gehaat. Mijn troost is deze, dat dit fatsoenlijk burgervolkje voordertijd,
aan christendom, Schiedam en marxisme zal ondergaan. Een smart van mij is: dat
ik een Hollands kunstenaar ben. Meester George Eekhoud, laten wij geen twee burgers
zijn.’
Harde woorden van Jacob Israël de Haan in een opdracht bij een van zijn Nerveuze
Vertellingen uit 1907. De Haan (geboren in 1881 als broer van Carry van Bruggen
en in 1924 te Jeruzalem vermoord) had daar dan ook alle reden toe. Voordat hij in
1904 zijn geruchtmakende roman Pijpelijntjes gepubliceerd had, was hij een
vooraanstaand SDAP-lid en medewerker van Het Volk. Zijn boek, een roman met
homoseksuele inslag, veroorzaakte van zowel christelijke als socialistische kant een
zee van kritiek, op de golven waarvan De Haan machteloos in een maatschappelijk
isolement werd gesmeten: hij moest zijn functies neerleggen en bedankte als
SDAP-lid. Dit nadat hij zijn zaak tot op het hoogste niveau met vuur verdedigd had:
men zie daarvoor zijn Open Brief aan P.L. Tak uit 1905. Met de publikatie van zijn
roman Pathologieën uit 1908 goot De Haan ook allerminst olie op de golven: de
homoseksuele thematiek werd hierin nog uitgediept en het ook in Pijpelijntjes al
aanwezige aspect van sadisme wordt op stilistisch weergaloze wijze aangescherpt.
De kritiek is genadeloos: veroordeelt scherp of zwijgt gewoon dood. Het meest
opzienbarende in Pathologieën is de stijl. Waar Pijpelijntjes nog geschreven was in
de naturalistische, realistische woordkunst van de Tachtigers, is Pathologieën een
specimen van de decadente schrijfstijl. Naast het al genoemde homoseksuele en
sadistische aspect zijn ook ruim aanwezig: exotisme (liefde voor liefst Oosterse
exotische voorwerpen), sensitivisme en de schoonheidscultus, en daarbij het zelfs
zien van schoonheid in zaken als dood, verderf en ziekte. Dit zijn alle zaken die
passen in de grote esthetisch-decadente traditie van Wilde, Huysmans en Gautier,
een stroming waar De Haan nadrukkelijk aansluiting bij zocht.

Jacob Israël de Haan (linksboven) op bezoek bij het gezin van zijn zuster Carry van Bruggen, 1918.
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In de periode tussen 1904 (Pijpelijntjes) en 1908 (Pathologieën) heeft De Haan
echter ook niet stilgezeten. Behalve poëzie schreef hij nog zijn Nerveuze Vertellingen
en kreeg die in verschillende bladen met zeer bescheiden oplage gepubliceerd. Het
geringe bereik van deze periodieken is zeker niet de minste reden dat deze stilistische
meesterwerkjes niet zijn opgemerkt: het feit dat ze eenzelfde geest ademen als
Pathologieën is een belangrijke tweede. Niet voor niets schreef Leo Ross bij zijn
publikatie van één van deze Nerveuze Vertellingen in De Gids in 1976: ‘De herdruk
van deze “Nerveuze” Vertelling uit Levensrecht, 1907, heeft zelfs gevolgen voor de
hedendaagse letteren: de romantisch decadent Reve verliest zijn uitzonderingspositie
en komt met zijn eens zelfs juridisch vervolgde Ezelsparing in de schaduw te staan
van de Verkrachting van Jezus (zoals ik het verhaal voor mij zelf noem, omdat het
geen eigenlijke titel heeft).’ Met Leo Ross is degene genoemd die samen met Rob
Delvigne veel goed werk voor de De Haan-studie op zijn naam heeft staan: zij
verzorgden eerder van uitstekend commentaar voorziene uitgaven van Pijpelijntjes
en de Open Brief aan P.L. Tak (bij uitgeverij Peter van der Velden). De nu door hen
uitgegeven Nerveuze Vertellingen tonen aan dat De Haan ook in het korte verhaal
een meester is.

De duivels
Het moeten wel bijzondere verhalen zijn die Reve in de schaduw laten staan, en dat
zijn ze dan ook. Een korte parafrase van het meest vergaande exemplaar geeft een
aardig beeld (waarbij men wel moet bedenken dat dit verhaal uit 1907 stamt!). Het
verhaal dat de serieaanduiding ‘Over de ervaringen van Hélénus Marie Golesco’ als
titel meekreeg vertelt het relaas van een omgekeerde Jobsmythe. De hoofdpersoon
Heleen (nota bene dit is een mannennaam bij De Haan die naast het androgyne
karakter van deze hoofdpersoon van elk van de vijf verhalen ook nog diens ‘Helleense’
beginselen benadrukt) is de minnaar van Sótòn, de duivel. Deze zet hem in bij een
weddenschap tussen hem zelf en Jezus (vlg. Job 1:8: ‘Niemand op aarde is als hij,
zó vroom en oprecht, Godvrezend en wijkende van het kwaad’ zegt God daar), en
regelt een ontmoeting tussen Heleen en Jezus in een Parijs' hotel, alwaar Jezus moet
proberen Heleen voor zich te winnen. Het scheelt niet veel, maar Heleen houdt voet
bij stuk en windt zich zelfs op als Jezus hem dat vergeeft (‘Natuurlijk vergeeft ge
mij... da's uw beroep’). Als Jezus hem dan zegent raakt Heleen door het dolle heen
en verkracht hem (‘En zo schond ik hem (...) Daar kwam over mij droefheid, moeheid,
van deze wilde, woedende, gemeenschap’). De overwinning is voor Sótòn, in wiens
armen Heleen het verhaal beëindigt: ‘De Duivel boog zijn mond op mijn mond... hij
kuste mij, en hij noemde mij: “lieveling”.’.
Ook de andere verhalen kennen dit ‘nerveuze’, de aanduiding voor een esthetisch
verfijnd en intens genot dat met pijn gepaard gaat: ‘mooi, wreed en merkwaardig.’
In veel gevallen sluit De Haan in deze verhalen aan bij Oscar Wilde, vaak zelfs
letterlijk: de tegenstrijdige uitspraken die hij zijn hoofdpersonen in de mond legt
doen veelal sterk denken aan de flitsende paradoxen van Wilde's Lord Henry Wotton
uit The Picture of Dorian Gray.
In ons land is de esthetischdecadente stroming, die elders in Europa zoveel stof
deed opwaaien, vrijwel geruisloos voorbijgegaan. Slechts Couperus' Berg van Licht
en enig prozawerk van De Haan vormen de Nederlandse vertegenwoordigers van
deze periode. De autonomie van de kunst, die bij de Decadenten hoog in het vaandel
stond, werd ook door De Haan aangegrepen ter verdediging van zijn werk: hij bleef
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teruggrijpen op het L'art pour L'art-principe ter rechtvaardiging. ‘Kunst is Genot.
Zedelijkheid is Beperking. En daarom wordt iedere kunst door mij boven iedere
zedelijkheid verkozen’ heet het in zijn Open Brief aan P.L. Tak.
Het staat eenieder vrij het wel of niet met De Haan eens te zijn op het morele vlak,
onloochenbaar is dat hij een meer dan middelmatig schrijver was, die ten onrechte
een halve eeuw lang slechts als ‘de dichter van het joodse lied’ is gezien. Jaap Meyer,
die zich met kennelijke tegenzin van zijn biografentaak heeft gekweten, is de
verpersoonlijking van het vooroordeel tegen De Haan als hij zich er zelfs niet voor
schaamt te schrijven: ‘Ook van zijn homosexuele schrijverij raakte hij (=De Haan)
niet in één dag af.’ De Haans decadente Jezus-gedichten noemt hij dan ook
‘waardeloos als poëzie’. Het wordt tijd voor de definitieve De Haan-biografie.
■
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Jean Rhys' biografie in brieven
Een literaire weduwnaar en de letter van een testament
Jean Rhys Letters, 1931-1966 Geredigeerd door Francis Wyndham en
Diana Melly Uitgever: André Deutsch, 315 p., f57,25
Robert-Henk Zuidinga
Als een auteur verbiedt dat er, tijdens of na zijn leven, een biografie aan hem (of
haar) gewijd wordt, zal dat, vaker dan uit bescheidenheid, voortkomen uit oprechte
bezorgdheid om de feiten: dat ze er niet correct in vermeld worden, bij voorbeeld,
of juist wél. En voor zover de schrijver zelf niet zo'n verbod uitgevaardigd heeft,
houden anderen - veelal familieleden, inmiddels geïnstitutionaliseerd in ‘de literaire
weduwe’ - dat graag onder controle.
Het verbod op een biografie draagt de suggestie in zich dat een autobiografie de
grootste waarborg voor een correcte weergave van de feiten zou bieden, en dat is
nog maar zeer de vraag. Zelfs auteurs die geheel te goeder te trouw zijn, dat wil
zeggen geen gegevens willen verzwijgen of verdraaien, kunnen zich vergissen en
zijn wellicht eerder geneigd op hun geheugen af te gaan, terwijl een serieus biograaf
zich zal willen baseren op niets dan de feiten, bij voorkeur uit twee of drie hoeken
bevestigd.
Als men ervan uitgaat dat auteurs geen bezwaar zullen hebben tegen een
levensbeschrijving die juiste informatie bevat, resteert slechts hun bezwaar tegen de
selectie van die informatie, datgene wat uiteindelijk in het boek terechtkomt. Een
treffend voorbeeld is de recente strijd om het proef-hoofdstuk van een
Vestdijk-biografie. Als mevrouw Vestdijk vindt dat onevenredig veel nadruk is
gelegd op de seksuele activiteiten van haar man, is daarmee nog niet gezegd dat de
waarheid geweld is aangedaan. (Wel blijft de vraag of de buitenwacht voor de
appreciatie van Vestdijks werk zulke extra-textuele gegevens behoeft.) Een ‘literair
weduwnaar’ is de Engelsman Francis Wyndham, die de letterkundige nalatenschap
beheert van Jean Rhys, de schrijfster die in 1890 als Ella Gwendolen Williams op
het Westindische Dominica geboren werd en in 1907 de boot naar Groot Brittanië
nam, waar ze zestig jaar later als auteur erkenning zou krijgen voor haar roman Wide
Sargasso Sea (1966) en de herdrukken van haar eerdere werk. Tussen 1927 en 1939
had ze een verhalenbundel en vier romans gepubliceerd, die in beperkte kring goed
ontvangen waren maar niet tot een doorbraak geleid hadden. Daarop moest ze nog
bijna dertig jaar na het verschijnen van haar vierde roman wachten, tot ze voor Wide
Sargasso Sea twee belangrijke literaire prijzen ontving. Het financiële voordeel dat
daarmee gepaard ging, kwam niet ongelegen, maar de erkenning kwam te laat om
nog bevredigend te zijn. Typerend voor de verlate waardering was dat ze in 1978,
op achtentachtigjarige leeftijd, in Buckingham Palace geridderd werd, kort voor haar
dood in '79. Geschrokken van de vele onjuistheden - en in een aantal gevallen
kwaadaardigheden - die ze had aangetroffen in publikaties over haar zelf, nam Jean
Rhys twee maatregelen: ze liet bij testament vastleggen dat ze geen biografie aan
haar gewijd wilde zien (tenzij door haar geautoriseerd, wat ze niet gedaan heeft) en
ze zette zich, een paar jaar voor ze overleed, aan een autobiografie. Die kwam slechts
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zeer gedeeltelijk af en verscheen postuum onder de sardonische titel Smile Please
(1979, nog altijd niet vertaald).

Compromis
Het bevat vooral herinneringen aan haar jeugd op Dominica en het gedeelte dat ze
als min of meer zetklaar beschouwde, eindigt met haar vertrek naar Engeland. Het
tweede deel is onaf materiaal, soms niet meer dan aantekeningen, en strekt niet verder
dan 1930. Daarmee was een belangrijke periode in beeld gebracht: haar jeugd op
een kleurrijk eiland, de verstikkende grauwheid van Engeland, haar eerste verhouding,
die in een jarenlange financiële afhankelijkheid eindigde, haar eerste huwelijk hebben
allemaal grote invloed op haar werk gehad. Maar een minstens zo interessante tijd,
met name de lange stilte waarin ze met Sargasso Sea worstelde (in een brief uit
oktober 1945 heeft ze het al over de roman als half af), bleef onbeschreven.
Het viel daarom te verwachten dat Francis Wyndham benaderd zou worden voor
medewerking aan of toestemming voor een officiële biografie, wat hij, de wens van
de schrijfster indachtig, weigerde. Maar toen duidelijk werd dat een levensbeschrijving
die niet op authentiek materiaal gebaseerd was, vooral op roddel, speculatie en fantasie
moest steunen, begreep hij dat zijn weigering meer kwaad aanrichtte dan voorkwam
en besloot hij als compromis tot de uitgaven van een aantal van haar brieven. Een
compromis, niet alleen voor zijn eigen geweten - hij moest óf tegen de letter óf tegen
de geest van het testament van Jean Rhys ingaan -, maar ook zijn rol als executeur
littérair. Per slot verschoof, in het maken van een selectie uit alle beschikbare brieven
en het formuleren van de toelichtende noten de verantwoordelijkheid van de biograaf
naar de bezorger van de tekst. Wyndham heeft een goede beslissing genomen. Jean
Rhys Letters, 1931-1966 begint ongeveer waar Smile Please ophield en eindigt met
brieven, op 7 en 9 maart 1966, die haar uitgever melden dat Wide Sargasso Sea
vrijwel af is. Het beslaat aldus de periode van haar leven waarover tot nu het minst
bekend was. De brieven, met veel geklaag en gemopper - de uitdrukking bitterly cold
komt met deerniswekkende regelmaat terug -, maar ook met de eerlijkheid van
materiaal dat niet geschreven is om ooit gepubliceerd te worden, bieden een inzicht
in haar leven, haar manier van werken en vooral haar omgaan met - zo niet haar
lijden onder - haar talent, waarvan maar afgevraagd moet worden of een onvermijdelijk gepolijste - autobiografie dat ook geleverd zou hebben.

Handicap
Wie niet aan het werk van Jean Rhys verslingerd is om de soberheid van haar
schrijfstijl, haar feilloze vermogen de juiste woorden te kiezen of, meer nog, weg te
laten en haar compromisloze eerlijkheid in het beschrijven van gevoelens en
ervaringen, stoort zich meestal aan de passiviteit of indolentie waarmee de vrouwelijke
hoofdpersonen in haar werk het leven over zich laten komen; tussen die twee
waarderingen in schijnt niet veel nuancering te bestaan. Inmiddels was in de afgelopen
zeventien jaar wel duidelijk geworden dat die hoofdpersonen in belangrijke mate
autobiografisch geïnspireerd waren. Deze brievenbundel maakt eerst goed duidelijk
hoezeer haar leven en haar werk samenvielen, zowel in feitelijke gebeurtenissen als
in geest.
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De lamlendigheid die in haar werk zo'n grote rol speelt, kende ze maar van al te
nabij. Wyndham noemt daarvoor, in zijn inleiding, een tweeledige oorzaak. Van
jongsaf aan leed Ella Williams aan een aangeboren lichamelijke moeheid, waardoor
ze voortdurend voor de meest uiteenlopende dingen van anderen afhankelijk was,
wat haar zelf minstens zo stoorde als die anderen. En het abrupte einde van haar
eerste verhouding (met een veel oudere man, zij was hooguit twintig; de periode is
beschreven in de roman Voyage in the Dark (1934)) bepaalde voor de rest van haar
leven haar houding tegenover gevoelens, in het bijzonder voor mannen. Nog eens
zo gekwetst worden zou haar niet meer overkomen, nam ze zich voor; tevergeefs,
want nauwelijks een paar jaar later liet ze zich, terwijl haar man gevangen zat, in
Parijs door de op jonge kunstenaresjes loerende Ford Madox Ford inpalmen (wat
zijn neerslag vond in Quartet (1928) en After leaving Mr Mackenzie (1930).
Tegenover die geestelijke en lichamelijke ‘handicap’ stond de drang om te
schrijven, die opgekomen was tijdens haar contact met Ford - hij plaatste haar eerste
verhalen en schreef een voorwoord bij haar debuutbundel - en die met de jaren alleen
maar sterker werd. Zo deze brieven ergens verslag van doen, dan van de behoefte te
schrijven, tegen alle verdrukking in: niet alleen die eeuwige vermoeidheid maar ook
een minstens zo chronische ontevredenheid over eigen werk, en niet alleen het
uitblijven van erkenning, ook het toenemen van fysieke kwalen, zodat ze de laatste
jaren van haar leven alleen nog kon ‘schrijven’ door het een ander te dicteren en het
zich vervolgens weer te laten voorlezen.
De Jean Rhys Letters geven een beeld, en vooral een inzicht, waar geen biografie
tegenop zou kunnen en doen verlangend uitzien naar de, met eenzelfde toewijding
geannoteerde, brieven van vóór 1931 en na maart '66.
■
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De blauw geruite kiel
Jaargang 8 - nr. 29 - 21 juli 1984. Redactie:
Karel Eykman, Aukje Holtrop, Marjo van Soest
Een kratje diplomaat
Nigeria en Engeland op zoek naar de doofpot
Het lijkt een verhaal uit een spannend boek: een miljonair die op de stoep voor
zijn huis in Londen wordt neergeslagen en ontvoerd. Zijn secretaresse hoort
het geschreeuw en belt de politie. Gelukkig komt een speciaal team van Scotland
Yard er juist op tijd achter dat de ontvoerde waarschijnlijk in een kist zit, die
op het punt staat ingeladen te worden in een vrachtvliegtuig dat naar Nigeria
vertrekt. De kist wordt door de douane opengebroken. En daar ligt - buiten
bewustzijn - de ontvoerde miljonair. Naast hem zit een van zijn ontvoerders,
een arts. In een tweede kist worden nog twee ontvoerders gevonden.

Aktueel
Eind goed, al goed?
Vergeet het maar.
Allereerst is de ontvoerde miljonair, de Nigeriaan Umarco Dikko, zelf ook een
boef. Tot eind dit jaar was hij minister van Transport van zijn land. Na een straatsgreep
vluchtte Dikko naar Engeland, en zorgde er daarbij voor dat hij flink wat geld bij
zich had. Want hij had goed verdiend als minister. Hij was verantwoordelijk geweest
voor de distributie van rijst, het volksvoedsel in Nigeria. Daarbij had hij zo weten te
scharrelen, dat hij miljoenen verdiende aan de honger en ondervoeding van zijn
landgenoten.

De Nigeriaanse diplomaat Dikko verlaat het ziekenhuis, waar hij na zijn ontvoering werd
behandeld (Foto: ANP)
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Na zijn vlucht gebruikte Bikko die miljoenen onder meer om grote advertenties
in internationale kranten te plaatsen, waarin hij opriep tot een ‘heilige oorlog’ tegen
de nieuwe machthebbers in Nigeria. (Maar het meeste geld gebruikte hij natuurlijk
om er zelf goed van te leven - volgens de Engelse kranten is Dikko een liefhebber
van snelle auto's en privé vliegtuigen).
Bovendien heeft de mislukte ontvoering zowel Engeland als Nigeria in een moeilijk
parket gebracht.
Want alles wijst erop, dat de ontvoering op touw werd gezet in opdracht van de
Nigeriaanse regering (die Dikko in Nigeria graag voor een rechtbank wil slepen).
Toen de kratten met Dikko en zijn ontvoerders bij voorbeeld op het Engelse vliegveld
Stansed werden afgeleverd, stond daar iemand van het Nigeriaanse Hoge
Commissariaat (zeg maar: de ambassade) klaar om ze door de douane te loodsen.
De Nigeriaanse regering ontkent dat zij iets met de ontvoering van doen heeft. En
hoewel Engeland in de afgelopen week twee Nigeriaanse diplomaten heeft uitgewezen,
is de Engelse reactie op het incident tot nu toe erg gematigd. Noch Engeland noch
Nigeria zit te springen om een conflict of een enorm diplomatiek schandaal: het zijn
bevriende landen die nogal wat banden met elkaar hebben. Nigeria is een van de
belangrijkste Afrikaanse leden van het Commonwealth - de gemeenschap die Engeland
met een groot aantal van haar ex-koloniën vormt.
Vervolg op pagina 34

Vakantiebaantjes: ‘Je rent je rot’
Barbara pelt bollen, Erik doet het huishouden bij een vrouw die niet goed kan
lopen, Anneke haalt torenhoge stapels borden door het afwassop. Alledrie horen
ze bij het grote leger scholieren en studenten met een vakantiebaantje.
Vakantiewerk heeft veel voordelen. Je hoeft er niet speciaal voor opgeleid te zijn.
Het is tijdelijk werk, als het vervelend is, kun je er de brui aan geven. Je doet het net
zolang tot je het geld bij elkaar hebt voor je kampeervakantie of je nieuwe garderobe.
Nog niet zolang geleden lagen de vakantiebaantjes voor het opscheppen. Je hoefde
maar een uitzendbureau binnen te stappen en je kon kiezen uit de vele aanbiedingen.
Verder kon je, waar je maar wilde, in de frisse buitenlucht aan de slag: kersen plukken
in de Betuwe, asperges steken in Limburg.
De laatste jaren is het aanbod van vakantiewerk in de zomer sterk teruggelopen.
De vakantiewerkers hebben concurrentie gekregen van de mensen die het hele jaar
door werkloos zijn. En ook de automatisering heeft veel werk overbodig gemaakt.
Anneke en Erik hebben hun vakantiebaan dan ook niet via het arbeids- of
uitzendbureau gevonden, maar doordat ze iemand kenden die om hulp verlegen zat.
Anneke kon invallen voor haar broer, die een baan heeft in het restaurantje waar zij
nu voor vier weken werkt. En Erik kende de vrouw waar hij nu het huishouden doet
omdat ze bij hem in de buurt woont. Hij had van haar gehoord dat haar vaste hulp
met vakantie ging en bood toen zelf aan haar drie weken te helpen met opruimen,
schoonmaken en boodschappen doen. Hij verdient zes gulden per uur.
Drie weken lang elke och-
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Vakantiewerk-vervolg
tend drie uur helpen, en op de zondagen een uur, dat levert hem straks 342 gulden
op. Bijna genoeg voor de Eurotour die hij straks per trein wil gaan maken. Erik doet
het werk met plezier. ‘Het is een leuk mens, en niet pietluttig. Ik moet elke dag het
hele huis stofzuigen want ze heeft drie katten en daar wordt ze erg niezerig van. Een
beetje allergisch ja, maar ze is erg gek op die beesten. Verder zorg ik dat er genoeg
boodschappen in huis zijn, en ik help met eten klaarmaken. Aardappels schillen,
groente schoonmaken. Ze kookt zo'n beetje zelf, dat ligt eraan hoe ze zich voelt. Ze
heeft een rugkwaal, de ene keer kan ze niks en de andere keer gaat het wel. Ik heb
bij haar geleerd hoe je vlees moet braden en bouillon moet maken. Zij gaf op haar
stoel regie-aanwijzingen, ik achter het fornuis.
Met dat huishouden ben ik in een uurtje klaar, het hoeft allemaal niet zo precies.
Nu ben ik er klussen voor haar bij gaan doen. Die vaste hulp van haar is niet zo
handig. Ik heb de deurklink gerepareerd, een ruitje ingezet, dat soort dingen. Als ik
straks wegga is het allemaal picobello.’
Anneke is minder te spreken over haar werk.

Foto: ANP

‘Het is dat ik het geld nodig heb, maar anders... Wat heb ik een bewondering voor
de mensen die dag in dag uit in een restaurant werken. Je rent je rot, en het is nooit
goed. Je hebt amper de tijd om naar de wc te gaan. In het begin stond ik elke dag
avonduren lang met m'n handen in het afwassop. Ik heb nu plastic handschoenen aan
want ik kreeg er eczeem van. Nu help ik met rondbrengen, bestellingen opnemen en
zo nu en dan met salades maken.
Dat is wel leuk, alleen zo jammer dat je amper de tijd hebt om er echt je best op
te doen. Thuis maak ik een
[Vervolg op pagina 33]

In het pak/9 eerste helft zestiende eeuw
De delen 1 t/m 8 stonden vorige zomer in de Blauw Geruite Kiel
Leontien van Beurden
Illustraties: Franka van der Loo
Op het einde van de 15e eeuw zijn de middeleeuwen voorbij en met de zestiende
eeuw begint, wat wij noemen ‘De Nieuwe Tijd’. Alles komt nu in een
stroomversnelling. Zo komt Machiavelli, een Florentijns diplomaat, met hele nieuwe

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

ideeën over hoe een vorst moet regeren. Dat komt er, populair gezegd, op neer dat
deze maar gauw moet vergeten dat hij een ‘Gezalfde Gods’ is, die vanuit de
christelijke idealen zijn volk dient. Integendeel, om zijn doel te bereiken mag hij best
een slechterik zijn, als het maar in het algemeen belang van zijn land is. De grote
vorsten Hendrik VIII van Engeland, Frans I van Frankrijk en Karel V van Duitsland
hebben daar alle drie wel oren naar.
Luther gooit de knuppel in het hoenderhok van de rooms-katholieke Kerk en
Columbus ontdekt Amerika. Daarop volgt een reeks van nog veel meer grote
ontdekkingen, die verschillende naties een grote rijkdom bezorgen.
De renaissance, waar we tot ongeveer 1530 mee te maken hebben, leidt tot het
humanisme. Een levensbeschouwing die het accent legt op de aardse vervulling en
die de mens voorhoudt dat hij vanuit z'n eigen gevoel voor verantwoordelijkheid
moet kunnen leven. Ook in de wetenschap komen grote dingen tot stand en Jacob
Fugger brengt het geldwezen tot ontwikkeling door het oprichten van banken. Zo
ontdekt men dat je met geld geld kunt maken.

Maar nu de kostuums:
Door al die gebeurtenissen werden de mensen veel zelfverzekerder. Ze liepen
naast hun schoenen van eigendunk! En vooral de mannen. Als pralende hanen met
grote pluimen op hun hoofd lopen ze rond. En sexy dat ze zich zelf vinden! Uit het
gedecolleteerde jak stijgt hun machtige stierenek op. Hun mantel, de tabbaard, wordt
met enorme pofmouwen gedragen, zodat ze breedgeschouderd of niet, toch die indruk
geven. In de broek, op de plaats van het geslachtsdeel zit een buidel, de braguette,
die opgevuld wordt om te suggereren dat de mannen heel wat in huis hebben. Het
hele kostuum is buitengewoon veelkleurig en zit vol met splitten.
Die splittenmode is te danken aan de Zwitserse huursoldaten, de lansknechten.
Een stelletje ongeregeld met nauwelijks een draad aan hun lijf. Toen ze op het einde
van de vijftiende eeuw Karel de Stoute bij Nancy versloegen, waren ze zo door het
dolle heen, dat ze zijn gekleurde, zijden tenten aan repen sneden, zich ermee behingen
en aldus uitgemonsterd triomferend huiswaarts keerden. Dat appelleerde zó aan de
fantasie van de bevolking, dat opengesneden kleding dé grote mode werd. Men trok
daar dan poefjes hemd doorheen, die natuurlijk al gauw valse stukjes stof werden,
omdat
[Vervolg op pagina 33]
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[Vakantiewerk - vervolg]
heerlijke saus van olie, azijn, mosterd en zure room. Hier ben je al blij als de groente
gewassen en gesneden in de schaal gekieperd kan worden. Maar ja, ze hebben geen
geld om meer personeel aan te nemen, dus het blijft voor iedereen vliegen en rennen.’
Anneke verdient vijf gulden per uur.
Erik en Anneke worden zwart uitbetaald, dat betekent dat hun werkgever geen
belasting en sociale premies afdraagt. Dat is eigenlijk verboden, en het kan ook
nadelig zijn voor de vakantiewerk(st)er. Als je een ongeluk krijgt op je werk, krijg
je geen uitkering. En als de belasting er achter komt dat je zwart werkt, krijg je zeker
een verhoogde aanslag. Als je wilt weten wat de rechten van de vakantiewerk(st)er
zijn, moet je contact opnemen met de jongerenbeweging verbonden aan de FNV (de
vakbeweging) in je omgeving. Zo moet je bij voorbeeld weten dat je als je jonger
bent dan achttien alleen licht werk mag doen, waarbij je geen gevaar loopt. Niet
werken met gevaarlijke machines of op hoge steigers. En als je als schoolverlater
een tijdelijk baantje aanneemt, laat je dan niet uitschrijven bij het arbeidsbureau.
Anders heb je geen recht op de RWW-uitkering na de wachtperiode van een half
jaar. In de laatste Klets, krant voor werkende en werkloze jongeren, staan de rechten
van de vakantiewerk(st)er op een rijtje. Informatie daarover: 030-33 31 15.
MARJO VAN SOEST

[In het pak/9 - vervolg]
het hemd zo niet goed bleef zitten.
Daar de verticale stijl van de gotiek nu voorbij is en in de renaissance horizontaal
gebouwd wordt, wordt de lijn van het kostuum nu ook zo: platte baret, brede
schouders, horizontaal decolleté en zeer breden neuzen in de schoenen, de zgn.
koemuilen. In de mode gekomen door een vorst met moeilijke voeten, Karel VIII
van Frankrijk, want hij had zes tenen!
En het vrouwenkostuum? Niks geen opgeblazen toestanden. Vrouwen zijn ronduit
het bezit van hun man. Voor het eerst zien we een metalen korset, met heuse
scharnieren aan één kant, en voor het eerst ook een hoepelrok, de kegelvormige
fardegalijn. Dus van top tot teen beschermd tegen ‘boze mannen’.
Ze dragen een strak lijfje met een horizontaal decolleté, mouwen die heel wijd
uitlopen en dan teruggeslagen worden. Er zit een poffende mouw onder. Over de
fardegalijn wordt een rok gedragen die van dezelfde stof is als de ondermouw en er
gaat een overrok, die openstaat, overheen. Op het hoofd een versierde, stijve band
met een donkere lap eraan vast. Dan draagt men om de taille een lange ketting met
een parfumbol eraan. Want we moeten het nu maar zeggen: ze stonken als een
bunzing. Van de zestiende tot de negentiende eeuw is een lekker bad taboe. Dus als
de lucht die ze verspreiden al te bar wordt, zwaaien ze die ketting met bal lustig in
het rond en verspreiden aldus een heerlijke geur.
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Over & weer
De eerste vakantieruzies
Natuurlijk kan ik waarschuwen, maar het helpt niet. Er is geen ontkomen aan:
de eerste dagen van de vakantie zijn hommeles en slaande ruzie. Het begint met
klieren achterin de auto als de eerste vierentwintig van de vijfentwintig
toegestane strips bij Dordrecht al uit zijn. Dan komen de normale rijruzies
(‘Hou je er alsjeblieft buiten schat, ik kan hier makkelijk inhalen, maar die
tegenligger niet’), en kleine vergissingen, zoals moeder die in Maubeuge-Oost
merkt dat ze toch de vorige afslag hadden moeten hebben. Daar is allemaal nog
wel overheen te komen. Het hoort er nu eenmaal bij, wil je voorbij Parijs komen.
Maar dan bén je eenmaal op de plaats van bestemming en dan zit de hele familie
te zitten omdat de vakantie eindelijk kan beginnen en dan breekt net de pleuris
uit. Dat is iedere keer weer een teleurstelling, terwijl het toch zo begrijpelijk is.
Iedereen is van de ene dag op de andere van een druk bezet bestaan bestaan
overgestapt op niks-doen en dat kan niet goed gaan. Ook Gerard Nijboer moet
na de marathon nog een tijdje looppas uithollen, voor hij weer een beetje normaal
kan kuieren. Wat dat betreft zou vader de eerste vakantiedagen nog een paar
vijf-urige werkdagen moeten nemen en jullie gewoon halve dagen naar school.
Maar ja, op de camping is dat moeilijk te organiseren.
Volgende misverstand: moeder had zich voorgenomen om deze dagen wat
tijd te nemen om allerlei kleine huwelijksconflicten van het afgelopen jaar eens
rustig als volwassen mensen uit te praten. Vader had zich daarentegen juist
voorgenomen om niet zo moeilijk te doen, als hij in het dagelijks bestaan gewend
is. Hij wil gewoon, gezellig, niets aan de hand en geen gezeur en prima toch. Dat
geeft bonje. Vader af naar de bar van de toko.
Nog een misverstand. Dit overkomt nu eenmaal meestal vaders, al hebben
moeders er ook last van. Nu het vakantie is, wil vader weer eens gaan opvoeden.
Hij voelt zich schuldig dat daar het afgelopen seizoen zo weinig tijd voor was.
Maar hij neemt dan de draad weer op waar hij vorig jaar gebleven was en gaat
dus forten bouwen aan het strand. Zoontje heeft het al gauw bekeken en gaat
aan een tafeltje zijn persoonlijk record op het computerspelletje verbeteren.
‘Daarvoor neem je dan zo'n jongen mee, duizend kilometer van huis, om zijn
horizon te verbreden,’ monkelt vader en trapt zijn prachtig kasteel in elkaar.
Dochters zijn nog erger, want die verstaan helemaal de kunst om in één
brugklasjaar ongemerkt vier jaar ouder te worden. Ze spelen niet meer
verstoppertje met de andere kinderen, ze komen er op het terras keurig bij
zitten en praten ongevraagd mee met de volwassenen. Ze houdt zonder
aanwijsbare reden angstvallig haar bovenstuk aan. Ze voelt zich te goed voor
tjolk en bestelt bitter lemon mét ijs en een schijfje citroen graag om daarna de
‘Cosmopolitan’ te gaan lezen, een artikel over het begrip dat je moet hebben
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als je partner tijdelijk impotent is. Dat woord ‘impotent’ kende ze nog niet,
daarom leest ze het juist. Mág ze soms?
Op zo'n moment ga zelfs ik terugverlangen naar de ‘Tina’.
KE
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Iedereen naar de kapper!
Gerard Brands / Tekening The Tjong Khing
Tussen 1820 en 1970 emigreerden ruim 45 miljoen mensen naar de Verenigde Staten.
De meesten van hen kwamen uit Europa. Dat is de reden dat zoveel Amerikanen een
achternaam hebben die Duits, Pools of Italiaans klinkt. Vooral in de eerste tien jaar
van deze eeuw kwamen heel wat nieuwe burgers de Verenigde Staten binnen: zowat
negen miljoen. Deze ‘immigranten’ waren bijna allemaal arme mensen die nauwelijks
Engels spraken. Zij waren daarom een makkelijke prooi voor oplichters als Ludovic
Theodor Radzevil.
Ludovic Radzevil was een Oostenrijkse kapper. Toen hij werd opgeroepen voor het
leger, nam hij de benen naar Engeland. Vanuit Liverpool wilde hij naar Amerika
reizen, maar hij had niet meer dan twee scheermessen en tien shilling in zijn zak.
Het was hoog tijd dat hij een paar centen verdiende voor de overtocht. Radzevil dacht
onmiddellijk aan al die mensen die naar Amerika wilden emigreren.
Honderden mannen, vrouwen en kinderen wachtten al dagenlang op het vertrek
van het schip dat hen naar Amerika zou brengen. Je hoorde allerlei talen door elkaar
spreken. Een tolk, dat is wat zij nodig hebben, en die tolk ben ik, dacht Radzevil.
Het was niet zo dat hij veel vreemde talen sprak. Behalve zijn moedertaal Duits
kende hij een paar woorden Hongaars. En hij sprak een heel raar soort Engels, want
die taal had hij opgestoken uit een Engels wetboek en een Engelse bijbel.

Hij ging naar het kantoor van de scheepvaartmaatschappij en terwijl hij de uiteinden
van zijn grote snor opdraaide, sprak hij: ‘Moge het zijn dat de geachte maatschappij
nodig heeft de diensten van ene eerlijke en zeer ervaren tolk?’
‘Toevallig wel,’ zei de man die hem te woord stond.
‘Welke talen spreekt u?’
‘Alle Europese talen,’ antwoordde Radzevil brutaal, ‘en bovendien nog de meeste
Afrikaanse en Aziatische talen.’ ‘Mooi,’ zei de man die er niets van geloofde, ‘zeg
dan maar eens wat in het Chinees.’
Maar Radzevil trapte daar niet in. ‘Laat de directeur van de geachte maatschappij
mij een vraag stellen in het Chinees en ik zal hem antwoorden in dezelfde tongval.’
De man van de scheepvaartmaatschappij liet het er maar bij zitten. Hij ging akkoord
met de eisen van Radzevil: tien dollar in contanten, een eersteklas hut naar Amerika
en een donkerblauw uniform met veel goudkleurig opstiksel en een pet met een
insigne.
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Voor 4 shilling liet Radzevil kaartjes drukken met de tekst: Ludovic Theodor
Radzevil, Officiële Internationale Tolk. Gekleed in zijn opvallende uniform mengde
hij zich de volgende dag onder de emigranten en deelde zijn kaartjes uit. De meesten
konden niet lezen wat erop stond, maar ze hadden wel ontzag voor die man in zijn
indrukwekkende uniform. Ze dachten dat Radzevil een Engelse admiraal was.
Radzevil zette een hoge borst op - inclusief zijn pet was kapper, die ook dacht dat
hij te maken had met een hooggeplaatst persoon.
‘Waarde man,’ sprak Radzevil, ‘wat rekent gij voor het scheren van de baard en
eveneens voor het knippen van de haren?’
‘Zes pennies elk, meneer,’ zei de kapper beleefd.
Radzevil zette een hoge borst op - inclusief zijn pet wat hij bijna twee meter - en
hield de kapper zijn visitekaartje voor de neus. ‘In den vervolge de prijs voor elkeen
die deze kaart presenteert is twee shilling voor het scheren van de baard en een
shilling voor het verwijderen van overtollig haar. Evenzo ontvang ik van u de helft
van dat bedrag. Huur voldoende snijders en scheerders want over enkele minuten
zullen arriveren de klanten in menigte.’
Radzevil haastte zich terug naar de emigranten. Hij hield een spreektoeter voor
zijn mond en bulderde dat de scheepvaartmaatschappij geen ruig behaarde
vreemdelingen naar Amerika wilde vervoeren. Elke man en jongen moest zich laten
scheren en knippen. Dat kon gebeuren op vertoon van het kaartje van Radzevil. En
als ze bij de kapper vandaan kwamen moesten ze het kaartje weer inleveren bij
Radzevil.
Honderden zenuwachtige emigranten bestormden de kapper, die drie dagen en
nachten bezig was iedereen te knippen en te scheren. Daarna kwam Radzevil zijn
deel van de winst opeisen. De kapper probeerde nog te sjoemelen, maar Radzevil
wist aan de hand van de bij hem ingeleverde kaartjes precies hoeveel klanten er
geweest waren.
Hetzelfde flikte hij met een handelaar in ijzerwaren. De emigranten kregen opdracht
een jachtmes te kopen om zich te kunnen verdedigen tegen woeste indianen. De helft
van de winst was weer voor Radzevil.
Hij had nog meer afspraken gemaakt om de emigranten geld uit de zak te kloppen,
maar voordat hij ze allemaal naar een Turks bad kon sturen, moesten zij zich
inschepen. Zelfs aan boord zag hij kans de mensen te bedriegen. Hij had kisten
appelen in zijn hut opgeslagen. De emigranten vertelde hij dat de autoriteiten hadden
bepaald dat iedere emigrant om gezondheidsredenen een appel moest eten. De appelen
waren bij hem te koop voor de woekerprijs van 2 shilling per stuk.
Toen het schip in New York had afgemeerd, huurde hij binnen een paar uur een
kantoortje aan de kade. Terwijl de emigranten in de rij stonden voor de douane, sprak
hij hen toe. Ze konden blijven rekenen op zijn steun en goede diensten. Wilden ze
geld sturen naar familieleden in hun oude vaderland? Radzevil is uw man. Wilden
ze vrijstelling van militaire dienst? Geen probleem, Radzevil is bevriend met de
president. (Er bestond helemaal geen dienstplicht in Amerika, maar dat wisten de
nieuw aangekomenen niet.)
Op deze wijze plukte Radzevil de mensen kaal. Mensen die er toch al ellendig aan
toe waren. Hij hield er een auto met chauffeur aan over. Zo gaat dat. Maar Radzevil
is geen uitzondering. Er lopen ook vandaag de dag een heleboel Radzevils rond in
de wereld die er hun beroep van maken de armen te bestelen.
■
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Dikko-vervolg
In zulke situaties, waarbij geen van de betrokken regeringen er echt van gediend is
dat alle vuile was buiten komt, wordt meestal de doofpot te hulp geroepen: de
ontvoering is mislukt, dus kan de zaak nu beter zoveel mogelijk gesust worden.
Extra pijnlijk was trouwens, dat twee van de ontvoerders geen Nigerianen maar
Israëli's waren. Ook de Israëlische regering wist niet hoe snel ze moest ontkennen
iets met de kidnap van Dikko te maken te hebben. Toch gingen er al snel geruchten
over betrokkenheid van de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Dat lijkt mij
onwaarschijnlijk. Want de Mossad staat bekend als een van de best opererende
geheime diensten ter wereld. Terwijl de ontvoering van Dikko eigenlijk heel knullig
en amateuristisch was opgezet.
KEES SCHAEPMAN

Tip 5
Boeken

Dit keer een beetje een droevig bericht bij de tipvijf boekenlijst. De
kinderboekwinkel ‘De teltsjebeam’, Grote Hoogstraat 14 in Leeuwarden, gaat
binnenkort sluiten. Leeuwarden is toch een te kleine stad voor zo'n specialisme.
Jammer, want het is zo'n enthousiaste winkel. Laat iedereen die met vakantie
in Friesland is nog even langs gaan, nu het nog kan. ‘Aauw’ van Veronica
Hazelhoff hadden ze al lang voor de griffelbekroning op hun lijst staan, omdat
ze het meteen al zo'n goed boek vonden.
Veronica Hazelhoff, Aauw uitgever Sjaloom f 16,90
Els Pelgrom, Kleine Sofie en Lange Wapper uitgever Querido f28,50
Norman Juster, Milo's fantastische reis uitgever Querido f22,25
T. Degens, Het bezoek uitgever Wildeboer f 19,90
Maria Gripe, Agnes Cecilia uitgever Leopold f27,75
En ten slotte voor ouderen: J. Korschunow, Hij heette Jan uitgever Querido f 19,50
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Hugh Jans
Nog eens tonijn uit blik
Ik kom nog eens terug op de tonijn uit blik, omdat daar nog meer
leuke recepten mee te maken zijn. De drie eerste zijn ook geschikt
voor vakantiegangers die van een kookgelegenheid in hun caravan of
op het vakantieappartement gebruik kunnen maken. Het gemak van
een keukenmachine moet daarbij wel vervangen worden door
handwerk, tenzij er een elektrische handmixer meegenomen is en er
beschikt kan worden over een stroomvoltage van 220/230 volt.
Zoals ik de vorige keer al zei, bliktonijn heeft zijn eigen structuur en
smaak, die we niet moeten vergelijken met het verse produkt.
In de meeste zuidelijke landen, zoals Italië, Spanje, Portugal,
Zuid-Frankrijk, Joegoslavië en in Noord-Afrika, kunnen we bliktonijn
van goede kwaliteit kopen.
De Middellandse Zee bergt een grote selectie uit de tonijnfamilie, van
de grote blauwvin tonijn (thunnus thynnus) die een lengte van 2,50
meter kan bereiken tot de kleine valse bonito of fregat makreel van
0,50 meter, die geen makreel is maar een tonijnsoort. Ze leven als
roofvissen van scholenvissen als ansjovissen, sardines, haringen,
makreelgeep en makrelen.
Eerst een simpele salade van tonijn met witte bonen.

Tonijnbonensalade
1 blik (400 g) grote Italiaanse witte bonen
zout & peper
3 eetl. olijfolie
2½ eetl. knoflookolie
4 eetl. rode wijnazijn
1 rode ui, dun gesneden
1 blik (210 g) tonijn op olie
1 theel. gehakte verse basilicum

Giet de bonen af en kruid ze met wat zout en peper. Bewaar het nat voor soep. Meng
de olijfolie, knoflookolie en azijn in een kom en marineer de bonen hierin 1 uur. Als
er een koelkast is, bedek de gesneden ui dan met ijswater en zet het kommetje 1 uur
in de koelkast. Bedek het kommetje met gesneden ui anders en zet het zo koel
mogelijk weg.
Doe de bonen dan over met een schuimspaan in een slabak. Laat de tonijn uitlekken,
verschilfer hem en schep het losjes om met de bonen. Giet de ui af als hij in het
ijswater gelegen heeft en meng het met de tonijn en bonen. Bestrooi de salade met
de gehakte basilicum en lepel er 2 eetlepels van de bonenmarinade overheen. Dien
het op met stukken vers stokbrood.
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Paprikatonijnrolletjes
4 rode paprika's
3 eetl. olijfolie
3 eetl. citroensap
1 blik (210 g) tonijn op olie
4 eetl. gehakte peterselie
3 eetl. klein gesneden kappertjes
zout, peper & suiker

Rooster de paprika's, geregeld kerend, 12 minuten op 10 cm onder een hete grill of
in een droge braadpan op het vuur met gesloten deksel, tot de buitenkanten gaan
bladderen. Laat ze wat afkoelen en verwijder de buitenschillen, zaad en zaadlijsten.
Snij ze elk overlangs in 6 repen.
Meng de olijfolie met 1 eetlepel van het citroensap en schep de repen paprika in
een kleine kom hiermee om.
Meng de tonijn met zijn olie uit het blik goed in een kom met de peterselie,
kappertjes, de rest van het citroensap en zout, peper en een snuif suiker. Prak het
mengsel met een vork.
Leg de repen paprika met de buitenkant naar onder op een snijplank. Schep 1
theelepel van het tonijnmengsel op het brede gedeelte van elke paprikareep, rol ze
op en steek ze vast met een houten cocktailprikkertje. Schik de rolletjes in het rond
op een ijskoude platte schaal en geef ze bij de borrel.

Tonijn terrien
1 blik (210 g) tonijn op olie
½ kop boter (114 g)
1/8 liter slagroom
½ theel. mosterdpoeder
¼ theel. cayennepeper
1 theel. gehakte verse salie
4 eetl. madeira
zout & peper

Laat de tonijn uitlekken. Bewaar de olie voor een vissalade of iets dergelijks.
Verschilfer de tonijn grofweg en doe het in de beker van een blender met de boter
in klontjes verdeeld, de room, mosterdpoeder, cayennepeper en salie. Klop het tot
een glad mengsel. Of doe dit alles met de handmixer met pureerstaaf of met een
stamper in een vijzel.
Voeg dan met de motor draaiend de madeira in een straaltje toe, of doe dit mengen
met een garde en kruid deze tonijnzalf met wat zout en peper. Er zal zowat 1 kop
van zijn. Maak een dubbele portie als er meer meeëters zijn. Vul er een aardewerk
kom mee, strijk de bovenkant glad, dek de kom af en zet hem minstens 2 uur in de
koelkast of in een pan met ijsblokjes om op te stijven. Geef de terrien bij de borrel
met kleine crackers.
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Risotto met courgettetonijnsaus
½ pond courgettes
1 theel. zout
6 koppen kippebouillon
1 kop klein gesneden ui
1,2 ons boter
1¼ kop Italiaanse rondkorrel rijst
1 kop droge witte wijn
zout & peper
boter

voor de saus:
1 ui, klein gesneden
1 teen knoflook u.d.kn.
2 eetl. boter
1 kop uitgelekte gehakte Italiaanse pruimtomaten uit blik
½ kop droge witte wijn
1 eetl. citroensap
1 blik (210 g) tonijn op olie
½ kop slagroom
4½ eetl. gehakte verse lavas

Borstel de courgettes schoon, snij de uiteinden af en snij ze in plakken van ½ cm
dik. Leg ze in een vergiet en bestrooi ze met het zout. Schud ze om en laat ze ½ uur
uitlekken. Druk ze goed uit en dep ze droog met keukenpapier.
Breng de bouillon in een pan aan de kook en hou hem dan op het kleinste vuur
aan het sudderen.
Fruit de ui in een braadpan 5 minuten al roerend in de hete boter op matig vuur
tot hij transparant is. Voeg de rijst toe (ongewassen), roer het 2 minuten om tot alle
korrels glanzen van de boter. Voeg de wijn toe en kook al roerend tot die opgenomen
is. Voeg 1 kop van de warme bouillon toe en kook al roerend 5 minuten of tot alle
nat opgenomen is. Voeg nog 1 kop bouillon toe en kook weer al roerend 5 minuten
tot het nat opgenomen is en ga zo verder telkens met 1 kop tegelijk tot de rijst net
bijtgaar is geworden. Doe er naar smaak zout en peper bij en lepel de rijst in een
beboterde 1¼ liter ringvorm. Druk het goed aan en hou het warm.
Fruit voor de saus de ui en knoflookpulp in een sauspan met de hete boter op
middelgroot vuur tot de ui transparant is. Voeg de courgettes toe met de tomaten en
kook het 3-5 minuten of tot de courgettes net zacht zijn. Voeg de wijn toe met het
citroensap en sudder 2 minuten. Laat intussen de tonijn uitlekken en verschilfer hem.
Roer het bij de saus met de room en 4 eetlepels van de lavas en sudder tot de saus
licht ingedikt is.
Keer de risottoring op een warme platte schaal, lepel de saus in het midden, bestrooi
met de rest van de lavas en dien het op.
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Het gebroken oor
Purcell en English Style

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Elmer Schönberger
In het genre lamento - klacht - is het ‘When I am laid in earth’ uit Purcells Dido and
Aeneas een van de hoogste hoogtepunten. De aria is zelfs doorgedrongen tot de music
for the millions, althans voor the thousands, en dat is een eer die weinig muziek van
voor Bach te beurt valt. Deze treurzang is voor Purcell wat voor Rachmaninov de
prelude in cis, voor Ravel de Boléro en voor Bach het tegenwoordig ‘Air for the
string’ geheten tweede deel uit de derde orkestsuite is. Een reden om deze aria niet
per grammofoonplaat naar het spreekwoordelijke onbewoonde eiland mee te nemen
is de herinnerbaarheid van de muziek; het geheugen kan hier op zijn eigen
minigroeven vertrouwen.
Maar Purcell componeerde in zijn korte leven (1659-1695) meer hoogtepunten,
niet alleen in zijn eigen oeuvre maar in de muziek van de hele zeventiende eeuw. Ik
bedoel een verzameling korte (gemiddeld drie tot vier minuten durende) stukken
voor strijkers, die alle melodische en harmonische schoonheden van Dido's liebestod
bevatten, maar dan verspreid over 15½ Fantasias en In Nomine's, drie driestemmige,
12½ vierstemmige (de dertiende is incompleet), één vijfstemmige (Fantasia upon
One Note!), één zes- en één zevenstemmige. Een hit zullen deze composities nooit
worden, daarvoor is de muziek te ‘geleerd’, althans te contrapuntisch, en te kunstig,
althans te avontuurlijk. Dat ze moeilijk door het geheugen oproepbaar zijn maakt ze
geschikt voor een verblijf op St. Helena.
Bijna alles is bijzonder aan Purcells Fantasias.
In de eerste plaats werden al die duizelingwekkende chromatische tournures, al
die contrapuntische dramaatjes niet, als een Wohltemperiertes Klavier, door een met
alle wateren gewassen componist bedacht, maar door een jongen, een
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eenentwintigjarige, die toen hij de driestemmige fantasieën schreef misschien zelfs
nog een paar jaar jonger was. Daarmee is niet gezegd dat hij een volslagen nieuweling
in het vak was. Op zijn tiende was hij zangertje in de koninklijke kapel, op zijn
veertiende zag hij zijn eerste liederen in druk, en op zijn achttiende was hij Composer
in Ordinary van het orkest van de koning. Een jaar nadat hij zijn Fantasias voltooide,
trouwde hij. Was Purcell niet een zeventiende-eeuwer maar een negentiende-eeuwer
geweest, dan zouden zijn biografen in zijn muziek misschien wel het document
humain van een verlovingstijd hebben gehoord, compleet met eerste kus, eerste ruzie,
verzoening, rivalen en, wie weet, wel het Dankgesang eines Genesenen. Zo wordt
er gelukkig over zeventiende-eeuwers niet geschreven, wel zó: Purcells Fantasias
‘getuigen op de meest direkte wijze van zijn eigen smaak en de vastbeslotenheid om
zijn eigen kunst te dienen en niet slechts de smaak van het hof en de samenleving’.
Arthur Hutchings (Purcell, BBC Music Guide) slaat hiermee de spijker op de kop.
Purcells fantasieën zijn even persoonlijk als welke allerindividueelste uiting van
welke allerindividueelste emotie dan ook.
Een van de bewijzen hiervoor is de tweede bijzonderheid van deze muziek, die er
een van historische aard is. Om het mooiste wat hij wilde laten horen zo mooi mogelijk
te laten horen, bedacht Purcell niet een schokkend nieuwe, revolutionaire muzikale
vorm, zoals het een beetje eenentwintigjarige toch betaamd had; hij mat zich zelfs
niet een stijl aan die in de mode was. Nee, hij deed iets wat in zijn tijd misschien nog
wel ongewoner was dan nu: hij bracht een verouderd, om niet te zeggen museaal
genre opnieuw tot leven, de fantasia, een meer dan honderd jaar oude instrumentale
vorm die in de eerste helft van de zeventiende eeuw in Engeland zijn grote bloeitijd
had, maar die in 1680 definitief voltooid verleden tijd was. Hoewel Purcells fantasias
op de muziekstandaard van menig connaisseur belandden, zouden er bijna
tweehonderdvijftig jaar verstrijken voordat ze in druk verschenen.
Purcell heeft met zijn fantasias een apotheose van ‘de Engelse stijl’ gecomponeerd,
een stijl waarin - zoals eerder bij de Italiaanse madrigalisten - zo meesterlijk het
eeuwige drama van consonant en dissonant werd opgevoerd, waarin labyrintische
omzwervingen door het rijk der toonsoorten plaatsvonden, en waarin de chromatiek
(hoewel onvergelijkbaar) soms gewaagder dan die van Wagner was: voorbeeld 1.
Deze maten zijn verbazend. Als u geen noten kunt lezen moet u de twaalfde fantasie
draaien en in de maat (een rustige tweedelige) tot 66 tellen. En de maat uit voorbeeld
2 zou zo uit een neoclassicistische compositie van Stravinsky, Orpheus bij voorbeeld,
afkomstig kunnen zijn. ‘Good Air ought to be prefered before Nice Rules,’ schreef
Purcell in zijn revisie van Playfords Introduction to the Skill of Music. ‘Goede Melodie
heeft voorrang op Fraaie Voorschriften’, waaruit niet de conclusie moet worden
getrokken dat dissonanten als in voorbeeld 2 louter ongewenst gevolg zijn. Ook
zonder de stemmen te laten botsen zoals zij voortdurend in de oorsplijtende zevende
fantasie doen (voorbeeld 3) had Purcell ‘good air’ kunnen schrijven. Maar, zo denk
ik, hij genoot ervan om tegen de voorschriften te zondigen, hij genoot van de
aanvaringen der stemmen, de wrijvingen der violen en de onbestemdheid der
akkoorden.
Het is aan een kant maar goed dat Purcell niet zo oud is geworden, want zodra de
zoetgevooisde Italianen à la Corelli de muzikale macht hadden overgenomen, was
het gedaan met de Engelse stijl. Purcell was weliswaar niet bij de mode
achtergebleven, had zelfs ‘faithfully endeavour'd a just imitation of the most fam'd
Italian Masters’, maar zijn sonates werden ‘versmaad omdat ze van somewhat of an
English vein doortrokken’ waren. En die veine bestond eruit dat men ‘te ver ging
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omwille van de afwisseling’; ‘door de point (thema, motief) heen en weer te slingeren
tussen de toonsoorten gaat het karakter van de oorspronkelijke toonsoort verloren,
hetgeen de muziek niet ten goede komt.’ De schrijver van deze regels, een tijdgenoot
van Purcell, had zeker gelijk, maar het was het gelijk van een andere muzikale taal
dan die van Purcells fantasias. Gelukkig veranderen de tijden. Wat deze meneer
North ouderwets vond, vinden wij weer modern.
Lang was ik trouw aan de uitvoering van Purcells Fantasias door het
Ulsamer-Collegium. Hoewel ik die plaat niet wil verraden, moet hij voorlopig wijken
voor de uitvoering van de Londen Baroque die dramatischer klinkt, wat in een aantal
fantasieën een voordeel is. Ook de manier waarop de gamba's bespeeld worden lijkt
me anders - authentieker, zou ik zeggen, waarmee ik alleen bedoel dat de klank nóg
minder op die van het moderne strijkkwartet lijkt. Met onder andere de Hamburger
Cembalokonzerte van C.P.E. Bach (met verve gespeeld door Bob van Asperen) en
de orkestsuites van de vader van C.P.E. (in een geanimeerde uitvoering door het
Linde-Consort) maakt de Purcell-plaat deel uit van de serie Reflexe van EMI. Het
nummer van de Purcell-plaat is 1436311.
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Gerrit Komrij
Tekening Joost Veerkamp

Teringstein 90

Toen Mirjam bij het drietal binnenstapte was het of zich voor de tweede keer sinds
hun ontmoeting een spanning bij de vrouwen ontlaadde - alleen ging het er nu veel
serieuzer aan toe. Het gegiechel had plaatsgemaakt voor iets wat op een conversatie
leek, maar ze hadden zoveel met elkaar uit te wisselen en ze wisten nog altijd zo
weinig van elkaar dat ze het eigenlijk geen van vieren konden bijbenen.
‘Ik dacht zo: als je het verkeerd blijkt te hebben ingezien dan moet je niet
kinderachtig zijn. Dan moet je dat kunnen toegeven. Daarom kwam ik Tilly excuses
vragen.’
‘Er zit nog wat jam onder je oor. Nee, draai je hoofd nu niet weg.’
‘Weet je dat de koningin altijd een dóós met pruiken bij zich heeft als ze naar het
buitenland gaat?’
‘Slappe lul.’
‘Zoveel kinderen! En het dan klaarspelen zonder man! Ik vind het
bewonderenswaardig. Regelrecht bewonderenswaardig.’
‘Dus je kunt het weer een beetje vinden met Ar-Dzjie? Heb je het weer een beetje
bijgelegd?’ ‘Ik heb nooit begrepen waarom die koffiemolen linksom draait.’
‘Kind, wat ik allemaal niet heb geprobeerd. Alles heb ik er aan gedaan, en het wou
maar niet lukken. Hoe krijgt zij die handdoeken zo zacht?’ ‘Als hij maar niet denkt
dat ik ooit weer een stap bij hem over de vloer zet.’
‘Dat is er nog een uit negentienvijfentwintig. Weet je dat je dán pas hoort hoe een
charleston klinkt? Dat mis je op die electrische dingen.’ ‘Al maanden hadden we de
gasrekening niet betaald.’
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‘Bewonderenswaardig. Maar teveel voor één mens. Hoe ze dat kan volhouden.
Nee, petje af.’ ‘Al slaat hij een brug van hier tot ginder, hij krijgt mij er niet overheen.’
‘Gewoon een plaat met ingebouwde ruis, dat zou toch heel eenvoudig zijn?’
‘Het spijt me dat ik zulke verkeerde gedachten over Tilly heb gehad. Hoe meer
Ar-Dzjie het me uitlegde, hoe sympathieker ik haar begon te vinden.’
‘En toen gingen die gordijnen dicht, whoepp! Niet te geloven.’
‘Heb jij nog kunnen tellen hoeveel het er waren?’
‘Als ik geen haar meer had nam ik ook een pruik, dat verzeker ik je. Zonder
mankeren.’
‘De pit walmt. Geef die schaar eens aan.’
‘Slappe lul.’
‘Mannen denken altijd dat ze aanbeden moeten worden. Er is er niet een die deugt.
Allemaal nullen, ratten en huichelaars.’
‘Ar-Dzjie dacht dat ik wel zou bijtrekken. Alles begrijpen is alles vergeven, dacht
hij vast. Maar hij opende me juist de ogen. Ik zag dat het zo niet langer kon.’
‘Is er nog iets van een klein doekje?’
‘Welkom bij de club.’
‘De mijne wórdt aanbeden. In een moskee. Nee, werkelijk. Ik heb nog nooit zoiets
meegemaakt.’ ‘Het leek wel een weeshuis. Wat een draven en sloven voor dat arme
kind. We zouden het gezamenlijk moeten aanpakken.’
‘Ik zou het ook niet nemen, om altijd door elektronische ogen bespied te worden.’
‘Je hebt gewoon geen houvast aan ze.’
‘Wegwezen, dacht ik. Ik hou het voor gezien. Hoe normaler je je voordoet,
Ar-Dzietje, hoe gekker je me lijkt. Hij was eigenlijk bij iemand terechtgekomen bij
wie ik meer thuishoorde.’
‘Een gezamenlijke aanpak, wat ik je zeg.’
‘En straks komt er nog zo'n kleine bij.’
‘Je hebt zeker geen wastrommel om dit allemaal in te gooien?’
‘Ruik ik thee?’
‘Brandlucht!’
(wordt vervolgd)
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Het leven een kerstboom
Freeman vs. Mead
Lodewijk Brunt
Dezer dagen is een boek in pocketvorm verschenen, dat in het vroege voorjaar van
1983 aanleiding werd tot een van de grootste controverses die ooit in de sociale
wetenschappen hebben gewoed: Derek Freemans Margaret Mead and Samoa. The
Making and Unmaking of an Anthropological Myth. Het opvallende aan deze kwestie
was niet zozeer dat er onmiddellijk kampen leken te ontstaan - vóór en tegen Margaret
Mead, respectievelijk vóór en tegen Derek Freeman - als wel dat de discussie voor
een groot deel plaatsvond in gewone kranten, tijdschriften, op de radio en de tv. The
New York Times, Newsweek, Time, Life, de nieuwsrubrieken van CBS en ABC, The
Chicago Sun-Times en de Herald Tribune: alle grote nieuwsmedia schonken er ruime
aandacht aan, als ging het om een nieuwsfeit van wereldformaat. En de zaak is nog
niet afgesloten. Toen ik een tijdje geleden in de Verenigde Staten was, bij voorbeeld,
vond er op het antropologische instituut van de prestigieuze University of California
te Los Angeles een tweedaags congres plaats over Freemans boek, waarbij handenvol
prominenten uit binnen- en buitenland het woord voerden.
Waar ging het over? Als kersvers afgestudeerde antropologe begaf Margaret Mead
zich in de jaren twintig naar het Amerikaanse deel van Samoa in de Stille Zuidzee
om te onderzoeken in hoeverre de Sturm und Drang-periode, die destijds geacht
werd onverbrekelijk verbonden te zijn met de puberteit, een biologisch of een cultureel
bepaald fenomeen was. Zo'n vraag vormde destijds een heet hangijzer in intellectuele
kringen. Er vond een fel debat plaats over nature versus nurture: waren allerlei
eigenschappen van mensen door de ‘natuur’ gegeven of ging het om culturele
gebruiken die veranderd konden worden? Mead was leerlinge van Franz Boas, een
van de grote voorvaders van de Amerikaanse antropologie, die in deze het
‘nurture’-standpunt verdedigde en op grond daarvan werd gerekend tot het ‘cultureel
determinisme’. Ze kwam uit Samoa terug met een sterk argument voor deze richting.
Door uitvoerige gesprekken met jonge meisjes was ze erachter gekomen, dat van de
typische puberteitsverschijnselen, waar Amerikaanse teenagers onder gebukt gaan,
op Samoa geen sprake was. Integendeel, op het eiland waar ze haar onderzoek had
verricht zou een idyllische sfeer heersen. Mensen waren op seksueel gebied tolerant
en vrij. Jongens en meisjes die zin hadden om te vrijen deden dat met overgave,
zonder angst voor moralistische praatjes of bestraffende vingers.
‘Als het ochtendgloren aanbreekt tussen de zachtbruine daken en de slanke
palmbomen zich beginnen af te tekenen tegen een kleurloze, glanzende zee, verlaten
de geliefden hun schuilplaatsen onder de palmbomen of de kano's op het strand om
naar huis te sluipen, zodat bij daglicht iedereen in het eigen bed wakker wordt,’ is
een van de beroemdste zinnen uit Coming of Age in Samoa. Het ontbreken van
frustraties in de puberteit, zo luidde Meads boodschap, zou leiden tot evenwichtige,
vriendelijke en zachtmoedige volwassenen. Kortom, een paradijselijke toestand.
Meads boek werd gepubliceerd in september 1928 en trok meteen de aandacht. Enkele
maanden later was een tweede druk noodzakelijk. Margaret Meads naam was gemaakt,
ze was nog maar even in de twintig. Achteraf bezien is het begrijpelijk dat haar studie
zo'n diepe indruk maakte. De antropologische traditie van langdurig veldwerk in een
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‘vreemde cultuur’ was nog maar nauwelijks gevestigd in de Verenigde Staten. Hier
kwam een jonge vrouw terug uit een exotisch gebied met een revolutionair verhaal:
allerlei gedrag waarvan was aangenomen dat het rechtstreeks voortvloeide uit de
menselijke aard, bleek bij nader inzien slechts op ‘willekeurige’ afspraken te berusten.
Het kon dus anders! Wat een bevrijdend inzicht moet dit geweest zijn in een land
als de Verenigde Staten, waar in die jaren vele honderdduizenden landverhuizers uit
alle uithoeken van de wereld arriveerden, voedsel gevend aan Centrumpartij-achtige
uitingen van vreemdelingenhaat en racisme. Progressieve intellectuelen konden de
immigratiewetten te lijf gaan met Meads visie dat de ‘ongewenste’ manier waarop
bepaalde etnische groepen zich gedroegen, binnen een of twee generaties zou kunnen
worden afgeleerd. Maar ook op andere gebieden maakten hervormers dankbaar
gebruik van haar inzichten.
Zo ontleende iemand als Benjamin Spock, die Mead terzijde stond bij de bevalling
van haar enige kind, aan haar portret van Samoa het model voor zijn ideale,
‘anti-autoritaire’ opvoeding.
Freemans boek is een scherpe aanval op het cultureel determinisme van Boas en
zijn leerlingen en bevat een vernietigend oordeel over de kwaliteit van Meads
onderzoek op Samoa. In zijn ogen klopt er helemaal niets van het beeld dat ze van
deze samenleving heeft opgehangen. Van een paradijs zou in de verste verte geen
sprake zijn. De opvoedingspraktijken zijn volgens hem hard en wel degelijk autoritair,
voor meisjes zou een kuisheidsideaal gelden en verkrachtingen of pogingen daartoe
zouden aan de orde van de dag zijn. Margaret Mead, zo luidt een van Freemans
conclusies, heeft zich door de meisjes met wie ze destijds omging in de boot laten
nemen. Ze hebben er plezier in geschept om de jonge onderzoekster met sensationele
leugens naar huis te sturen, vermoedelijk omdat ze goed in de gaten hadden dat dit
het soort van verhalen was waar Mead met rode oortjes naar luisterde. Freeman voert
enkele argumenten aan om dit oordeel aannemelijk te maken. Mead zou te jong en
te naïef zijn geweest om zich tegen de invloed van haar leermeester te verzetten: hij
heeft haar ingefluisterd wat ze moest vinden en als een dociel schoolmeisje hééft ze
dat gevonden. Haar methode van werken zou ondeugdelijk zijn geweest, omdat ze
zich in het dorp waar ze zat te veel afzijdig van de bevolking heeft gehouden. Ze
woonde bij Europeanen in huis en nodigde daar de meisjes uit voor gesprekken. Op
die manier heeft ze veel te veel gevaren op de koers van wat haar informanten zeiden
en veel te weinig op haar eigen waarnemingen van wat ze in feite deden. Een volgende
punt is Meads gebrekkige kennis van de plaatselijke taal. Juist bij een onderwerp als
dit zou je als onderzoeker in staat moeten zijn de taal van je informanten vloeiend
te spreken, zodat geen nuance je ontgaat.
Daarvan was bij Mead geen sprake, zoals Freeman trouwens al eerder heeft
opgemerkt. Vele jaren geleden heb ik eens een artikel van hem gelezen in een
vaktijdschrift, waarin hij Meads gebruik van Samoaanse termen en begrippen
overtuigend met de grond gelijk maakt. Een laatste argument is Meads slordige en
onvolledige studie van alles wat er vóór haar over Samoa geschreven was en lag
opgeslagen in allerlei archieven. Daardoor heeft ze verschillende verschijnselen
foutief geïnterpreteerd.
Het klinkt nogal dodelijk. Toch heeft Freeman onder vakgenoten betrekkelijk
weinig sympathie ontmoet. Vooraanstaande collega's hebben zijn boek een laag bij
de grondse publiciteitsstunt genoemd, om over de rug van een inmiddels overleden
pionierster van wereldfaam zélf roem te vergaren. Veel van zijn argumenten zijn
weerlegd of danig afgezwakt, terwijl sommigen zijn ‘Samoa-beeld’ al behoorlijk in
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gruzelementen hebben geschoten. Mijn indruk is een beetje, dat Freeman de held is
van mensen die vroeger kritiekloos Mead vereerden. Zonder te beseffen dat er binnen
de antropologie al decennia lang ernstige amendementen tegen Coming of Age in
Samoa zijn aangevoerd. Misschien is het voor die mensen nuttig om niet alleen
Freemans boek te lezen, maar eindelijk ook eens Margaret Mead zélf.
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[Nummer 8 - 18 augustus 1984]
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Wereldtijdschrift
Raster

‘Naar aanleiding van het feit dat de redactie in het maartnummer van de
Vestdijkkroniek een artikel opnam van mevrouw A.C.M. Vestdijk-Van der Hoeven
over de Vestdijkbiografie is op de algemene ledenvergadering van de Vestdijkkring
van 30 maart een discussie ontstaan over de vraag bij wie de eindverantwoordelijkheid
berust voor de inhoud van de Kroniek: bij de redactie of bij het bestuur.’ Zo begint
een ‘Verklaring’ in het juni-nummer van de VESTDIJKKRONIEK. Blijkbaar was
niet elk lid van de Vestdijkkring even gelukkig met het artikel van mevrouw Vestdijk.
Of dat voor de redactie zelf ook geldt kan uit het vervolg van de verklaring niet
worden opgemaakt, daarin wordt alleen voor de goede orde duidelijk gesteld dat de
redactie, en niet het bestuur, bepaalt wat wel en niet in de Kroniek wordt opgenomen.
De ‘biografen’ tegen wie mevrouw Vestdijks artikel was gericht zullen uit zich zélf
niet bij de Kroniek aankloppen nu zij zelf een regelmatige publikatie zijn begonnen
over persoon en werk van Vestdijk. In dit juni-nummer staan de resultaten van de
essayprijsvraag van de Vestdijkkring: een essay van Harry Bekkering (‘Over wie
heeft Vestdijk het eigenlijk?’) waarin hij aan de hand van Vestdijks essays over de
dichter E.A. Robinson en Du Perrons Het land van herkomst probeert aan te tonen
dat Vestdijk indirect veel over zich zelf schrijft, dat veel essays veel autobiografischer
zijn dan men zou denken. Wam de Moor publiceert zijn voortgezette onderzoek naar
de ‘leerlingen’ van Vestdijk nadat hij er al eerder een boek over geschreven had.
Mogen we De Moor geloven dan is er bijna geen schrijver in Nederland die níét
beïnvloed is door Vestdijk. Gerrit Borgers komt nog eens terug op het stuk van
mevrouw Vestdijk over de Vestdijkbiografie: het zou veel beweringen en weinig
argumenten bevatten. Een tijdschrift dat ik niet kende en dat er veelbelovend uitziet
blijkt al aan het tiende nummer toe te zijn: DE KUNSTLIEFHEBBER. Het is het
minst luxueus uitziende tijdschrift dat zich denken laat, maar dat is geen bezwaar.
Het is weliswaar een tijdschrift voor ‘teksten en tekeningen’, de tekeningen zijn in
de meerderheid. De oplage kan niet hoog zijn, want de pagina's zijn fotokopieën. Er
staat werk in van bekende en onbekende tekenaars: Aart Clerckx, Charlotte Mutsaers,
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Thomas Koolhaas, Oey Tjeng Sit, Hans Schabracq, Peter Hermanides, Jos Houweling
en vele anderen.
Het tijdschrift wordt samengesteld door Karel Meijers en Pieter Hermanides. De
laatste maakt verrassend aardige tekeningen met onderschriften op de manier van
Glen Baxter. Hermanides' stijl is heel anders, maar ideeënrijk en uiterst verzorgd
getekend. Karel Meijers doet wat aan Willem van Malsen denken, maar het kan ook
zijn dat hij juist pastiches maakt, want in DE KUNSTLIEFHEBBER hangt een prettig
humoristische sfeer. Nummer één bestond nog slechts uit vier pagina's, nummer tien
al uit zesendertig, wat erop wijst dat het tekenaars aantrekt. De KUNSTLIEFHEBBER
is onder meer te koop bij de Athenaeum Boekhandel in Amsterdam en kost f6, (Adres: Banstraat 60, Amsterdam). Het vierde nummer van LITERATUUR
(juli-agustus) is ook weer op tijd verschenen, en dat is een goed teken. Het bevat een
interview van Rudolf Geel met Gerrit Kouwenaar, niet over zijn poëzie, maar over
zijn onlangs herdrukte romans in één deel. Kouwenaar schreef ze dertig jaar geleden
en had het gevoel werk van iemand anders te lezen. Geel betreurt het dat de dichter
niet meer romans heeft geschreven. E. van der Heijden schrijft onder de titel ‘Reves
testament’ over Moeder en zoon en Oud en eenzaam en gelooft Reve op zijn woord
dat hij in deze boeken ‘wel alles gezegd heeft’. Van der Heijden gaat weer eens in
op de vraag of Reve een romanticus of decadent is, een melige vraagstelling, want
het wordt eens tijd dat Reve als iemand wordt beschouwd die meer verschillen dan
overeenkomsten met deze stromingen vertoont en meer op zich zelf staat dan men
wil. LITERATUUR heeft ook een rubriek ‘Nieuws’ waarin stukjes staan met de
gruwelijke kopjes als ‘September-Boonmaand’ (vgl. ‘Woensdag-gehaktdag’) en
‘Reinaert-optocht Hulst. Literatuur als recreatie? In DE GIDS (juni /juli) schrijft Th.
Kuiper-Wijhenke over haar herinneringen aan een echtpaar waarvan de boeken alleen
nog in antiquariaten te vinden zijn: Carel en Margo Scharten-Antink. Het zijn rozige
herinneringen in een meeslepende oude-damesstijl. Over haar bezoek aan Florence,
waar de familie toen woonde: ‘Die maand oktober is voor mij geweest één
verwonderd, gelukkig genieten in het huis aan de Via Timoteo Bertelli; ik vond er
de sfeer terug van die eenheid in leven en werken uit Laren. Buiten de wereld, besloten
in elkaar (...) maar gezeefd door die sfeer van samen-denken, voelen, werken, daar
in die kamer, boven, waar hun schrijfbureaus vis-à-vis tegen elkaar geschoven
stonden.’ De afdeling buitenlandse literatuur gaat over het actuele surrealisme. Of
de twee verhalen van Eva Hofman daar ook bijhoren weet ik niet, ze maken een
vreemde, verdwaalde indruk. In nummer 2 van OPTIMA (Cahier voor literatuur en
boeken) staat uiterst maniëristisch proza van Dick Schouten en een nieuwe speurtocht
van Ernst Braches, dit keer naar de achtergronden van Thomas Manns Der Tod in
Venedig. En de rubrieken van Boudewijn Büch en Frans A. Jansen. In Engeland
bestaat een tijdschrift dat zich nog specifieker met oude boeken bezighoudt: de
ABMR (Antiquarian Book Monthly Review) waarin, bij voorbeeld in het juli-nummer,
boekhandelaren herinneringen ophalen aan de schrijvers die bij hen boeken kochten.
In ABMR ook een artikel over Samuel Johnson omdat hij tweehonderd jaar geleden
overleed. (52 St. Clements Street, Oxford OX4 1AG). Het tweede nummer van de
Amerikaanse editie van FMR (july, 1984) bevat een lang stuk van Umberto Eco over
een achtste-eeuws schitterend geïllustreerd manuscript, een reportage over het huis
van de Italiaanse schrijver d'Annunzio en een artikel met prachtige reprodukties over
de schilderes Romaine Brooks. Maar weer kopen dus, f 22,-.
CP
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Uitverkoren
The Unbearable Lightness of Being door Milan Kundera (Faber and Faber,
importeur Nilsson & Lamm). Een ideeënroman waarin men de ideeën in personages
en situaties levendig voor zich ziet. (Zie pag. 6)
Bibliotheken door Boudewijn Büch (De Arbeiderspers, Synopsis). Büch verzamelde
in dit boek zijn artikelen uit de Boekenbijlage over bibliotheken, voorzien van een
inleiding door Ernst Braches en een uitvoerige bibliografie.
Twenty Four Conversations with Borges door Roberto Alifano (Lascaux Publishers,
importeur Van Ditmar). Borges op de praatstoel, sprekend over Japan, tijd, Dante,
Oscar Wilde, Cervantes en vele anderen.

The Ten Thousand Things door Maria Dermoût (Aventura, The Vintage Library
of Contemporary World Literature, importeur Van Ditmar). Maria Dermoût leest
men natuurlijk in het Nederlands, maar deze uitgave is het signaleren waard omdat
hij in een belangwekkende, schitterend uitgevoerde reeks verschijnt.
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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Milan Kundera: ‘Grote romans zijn altijd choquerend’
Philip Roth in gesprek met de Tjechisch/Franse schrijver Milan
Kundera
Philip Roth

Milan Kundera

Milan Kundera is de meest vooraanstaande schrijver die vanachter het IJzeren
Gordijn vandaan is gekomen sinds Solzjenitsyn. Naar aanleiding van zijn nieuwe
roman, de opvolger van zijn veelgeprezen Het boek van de lach en de vergetelheid,
sprak hij met de Amerikaanse romancier Philip Roth. Het gesprek ging vooral over
het conflict tussen de macht van de staat en het intieme leven - dat, volgens Kundera,
in het Westen evenzeer wordt bedreigd als in het Oosten.
Milan Kundera heeft de afgelopen jaren zowel in Frankrijk als in Amerika hoge
literaire prijzen gekregen; ook in Engeland werd The Book of Laughter and Forgetting
uitbundig geprezen. Salmon Rushdie, die in 1981 de Booker Prize kreeg, noemde
het in 1982 ‘de belangrijkste roman die dit jaar in Engeland is uitgekomen - een
meesterwerk’. Kundera's nieuwste roman, The Unbearable Lightness of Being - net
als zijn voorganger niet alleen een tragikomisch verslag over het privé-leven van de
romanfiguur, maar een wrange beschouwing over hun lot - heeft ruim twee maanden
boven aan de Franse bestsellerslijst gestaan. In Nederland zijn drie boeken van
Kundera in vertaling verschenen (vertaald door Jana Béranova): Het leven is elders
(met een monsterlijk omslag), De afscheidswals en het al genoemde Het boek van
de lach en de vergetelheid. Allemaal uitgegeven door Agathon.
Kundera, die in 1929 als zoon van een concertpianist in Brno werd geboren, was
op het moment dat de Russen Tsjechoslowakije binnenvielen, professor aan de
Praagse filmacademie, maar kort daarna werd hij ontslagen, uit de communistische
partij gezet, werd het hem verboden om in zijn eigen taal te publiceren en werden
zijn boeken van de bibliotheek-en winkelplanken verwijderd. In 1975 aanvaardde
hij de uitnodiging om aan de Universiteit van Rennes te komen doceren. Terwijl hij
in Frankrijk was - waar hij sindsdien is blijven wonen - werd hem de Tsjechische
nationaliteit ontnomen. Een van de eerste dingen die Mitterrand in 1981 als president
deed, was Kundera de Franse nationaliteit verlenen. Philip Roth ontmoette Kundera
in 1971 in Praag en als redacteur van de reeks ‘Writers from the other Europe’ was
het zijn taak om Kundera onder de aandacht van het Engels sprekende publiek te
brengen. Sindsdien zijn ze bevriend; en sommige critici hebben gewezen op hun
literaire verwantschap omdat ze beiden een voorkeur aan de dag leggen voor komische
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ironie, vooral op het erotische vlak. Roth interviewde Kundera in diens woonplaats
Parijs.
Geloof jij, met jouw achtergrond, dat er nog steeds zo iets als ‘een privé-leven’
bestaat?
‘Het privé-leven is er altijd geweest. Maar er is iets nog kostbaarders, typisch iets
van de moderne mens: intiem leven. Intimiteit is een produkt van het Europa van de
afgelopen vierhonderd jaar - in het bijzonder het produkt van de romantiek: intiem
leven in de zin van privé-geheim, iets waardevols, onaantastbaars, de basis van
iemands oorspronkelijkheid. Intimiteit is een van de geweldige dingen die Europa
heeft voortgebracht, net als muziek, de roman, de democratie - de dingen die een
Europeaan tot Europeaan maken.’
In je werk moeten de mensen hun recht op een intiem leven met hand en tand
verdedigen. Het drama in je eerste roman, The Joke, begint op het moment dat iemand
in zijn intieme leven wordt aangetast. De jonge held stuurt een kaartje, een intiem
kaartje, naar zijn vriendin. De kaart wordt door de autoriteiten in het openbaar
gelezen en dat is het begin van zijn ondergang. In je nieuwe roman zit een episode
over een schrijver, Jan Prochazka, die zo nu en dan met een bevriende professor wat
over politiek praatte. In 1968. Geen van beiden vermoedt dat hun intieme gesprekken
door de geheime politie op de band worden opgenomen. Als het regime twee jaar
later besluit om Prochazka kapot te maken, worden de intieme opnamen op een nogal
tendentieuze manier gemonteerd en over de radio uitgezonden. Is dat op een ware
gebeurtenis gebaseerd?
‘Natuurlijk. Ik heb Prochazka persoonlijk gekend en ik mocht hem graag. Die
passage was bedoeld als een bescheiden groet aan een dode vriend. Het was een
ongewoon sterke man die alle aanvallen had overleefd. Maar toen zijn
privé-gesprekken werden uitgezonden was het met hem gedaan.’
Zei hij dan zulke vreselijke dingen?
‘Nee. Ik vond er niets schokkends in. Maar er is een grens tussen iemands intieme
leven en zijn openbare leven, een magische grens, die je niet ongestraft kan
overschrijden. Wie zegt dat die grens niet bestaat, en dat je in je openbare en intieme
leven dezelfde moet zijn, is een hypocriet. Alleen een monster blijft in zijn openbare
en intieme leven dezelfde. Zo iemand zou in zijn privé-leven niet spontaan zijn en
in zijn openbare leven onverantwoordelijk. Ik kan je bij voorbeeld privé vertellen
dat een vriend van me iets stoms heeft gedaan, dat hij een idioot is, dat ze hem de
oren van het hoofd zouden moeten snijden, dat ze hem ondersteboven met een muis
in zijn mond gepropt zouden moeten ophangen.
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Maar het is onvergeeflijk als je zo iets op serieuze toon - en dat soort grappen maken
we meestal op serieuze toon - voor de radio zegt. Maar het ging er niet alleen om dat
de politie een paar uit hun verband gerukte opmerkingen heel suggestief aan elkaar
plakte en uitzond om aan te tonen dat Prochazka een hypocriet was, die goedkope
roddelpraatjes over zijn vrienden en politieke bondgenoten rondstrooide - het ging
veel dieper. Met die uitzending wilde men zeggen: “Beste meneer Prochazka, alles
wat u zegt en doet wordt met een bandrecorder of een camera vastgelegd: u heeft
geen privé-leven meer!” En iemand zonder privé-leven heeft niets meer. Zo iemand
is tot het uiterste vernederd: het geheime oog ziet hem zelfs als hij zijn vrouw in de
slaapkamer kust, of als hij voor de wc-pot staat. Zo iemand kan alleen nog maar
doodgaan. En Prochazka ging dood. Een gezwel, dat tot dan toe onder controle was
geweest, barstte na de uitzending open en binnen een week was hij dood.’

Onthullen
Denk je dat het intieme of privé-leven in het Westen minder bedreigd wordt?
‘Het intieme leven wordt overal door de evolutie van de moderne wereld aangetast.
Landen met een communistisch regime hebben een voordeel: wij kunnen duidelijk
onderscheiden wat goed is en wat slecht - iedereen weet dat het slecht is als de politie
je privé-gesprekken opneemt. Maar als een fotograaf in Italië op de moeder van een
vermoord kind loert, of iemand die verdrinkt in zijn doodsstrijd fotografeert, noemen
we het geen schending van de privacy, maar persvrijheid. De fotografie heeft ons
veel gegeven, maar het heeft ook ons intieme leven in gevaar gebracht. Mijn vriend,
de fotograaf Aaron Manheimer, is een poosje met een van de grootste acteurs van
Europa opgetrokken - het doet er niet toe wie - en heeft hem in de laatste dagen van
zijn leven gefotografeerd. De acteur was erg oud en ziek. Toen Aaron foto's aan het
nemen was, zei de acteur glimlachend: “Deze foto's zijn niet voor publikatie, dit is
iets tussen jou en mij.” Kan je je voorstellen dat een fotograaf de laatste opnamen
van een groot acteur maakt en ze niet verkoopt omdat de acteur hem dat, voor hij
stierf, had gevraagd? Aaron zal ze nooit publiceren. Zo iets is in de wereld van de
moderne journalistiek een uitzondering.’
Maar een romanschrijver onthult voortdurend intimiteiten, en zonder iemand om
toestemming te vragen. Dat is zijn werk. In zekere zin fotografeer jij toch ook
intimiteiten? Heeft de Tsjechische censor eigenlijk niet hetzelfde tegen jou als jij
tegen de moderne journalistiek hebt - dat je geheimen onthult die te intiem, te
ingrijpend zijn om gepubliceerd te worden?
‘Dat is waar. De hele Europese romantraditie stoelt op een geleidelijk aan onthullen
van geheimen: het hoe en waarom van iemands gedrag, zijn privé-gedachten en
gevoelens. Daarom zijn grote romans altijd zo choquerend. Ze laten alles over het
leven zien wat de mensen niet willen weten. Joyce choqueert ons met Ulysses alleen
maar omdat hij een heel gewoon leven blootlegt, met alles wat de hersenen, handen
en buik van een eenvoudige man doen, wat zijn ogen zien en zijn oren horen. Alles
wat we bij Joyce lezen hadden we zelf ook kunnen zien, het is banaal, ontegenzeglijk
waar, maar desondanks heeft het iets uitermate choquerends omdat we geen van allen
echt beseffen hoe we leven, we zijn alles al vergeten op het moment dat het gebeurt
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en als we over ons leven praten, passen we automatisch een zekere censuur toe. De
censors in het Kremlin zijn niet half zo streng als de censor in ons zelf. Je hebt
absoluut gelijk: een roman mag zich bij het onthullen van geheimen aan geen enkele
censuur onderwerpen, en moet zich even meedogenloos opstellen als een op een
stervende gerichte camera. Maar er is een groot verschil tussen een schrijver en een
fotograaf: Anna Karenina, Emma Bovary, Bloom zijn allemaal fantasiefiguren. Een
schrijver observeert het intieme leven wel, maar werkt toch in de eerste plaats met
zijn fantasie. Daarom kun je de echte madame Bovary nooit met die van Flaubert
vergelijken. Bovendien is er nog een moreel verschil. Stel dat Flauberts roman over
zijn buurvrouw in Rouen ging, over een echte madame Bovary. Dan zou hij een
indiscreet monster zijn, een verklikker, iemand om met een grote boog omheen te
lopen. Een schrijver gebruikt zijn ervaringen, maar creëert iets dat in de verste verte
niet op zijn eigen leven lijkt.’
Wanneer ben je gaan schrijven? Wat deed je daarvoor?
‘Heel vroeger schreef ik muziek, cerebrale pianomuziek onder invloed van
Schönberg. Toen was ik zestien. Op een gegeven moment werd ik van de universiteit
afgeschopt. Ik leefde onder de arbeiders. Daarna speelde ik in kleine, provinciale
jazzbandjes - piano en trompet. Ik schreef poëzie, maakte schilderijen. Allemaal
flauwekul. Het eerste dat de moeite waard was, was een kort verhaal dat ik op mijn
dertigste schreef, het eerste verhaal in Laughable Loves. Toen begon mijn
schrijversleven. Ik ben mijn halve leven een betrekkelijk onbekende Tsjechische
intellectueel geweest. Een jaar voor de Russische invasie kwam The Joke en
Laughable Loves uit. Op mijn achtendertigste. Beide boeken waren een groot succes
en ik verdiende er genoeg aan om later van te leven.’

Ramen lappen
Hoe konden boeken die zo ver van de communistische ideologie afstonden legaal
gepubliceerd worden?
‘Je hebt een politiek regime, maar daarnaast is er ook nog een maatschappij. De
Tsjechische maatschappij heeft westerse tradities; het is een vooruitstrevende
samenleving met democratische idealen en een met het westerse vergelijkbaar gevoel
voor esthetica. De Tsjechische samenleving en het communistische regime waren
niet met elkaar in harmonie, en de samenleving oefende constant druk uit op het
regime, zo zeer zelfs dat de communistische partij en het systeem er in de jaren zestig
bijna onder bezweken. In die periode hadden we korte tijd iets waarvan Orwell altijd
had gedroomd: een geleide economie én vrijheid van meningsuiting. Zo konden The
Joke en vele andere uitstekende boeken, die niet met de communistische ideologie
strookten, in 1968 gepubliceerd worden. Begrijp je nu wat er achter de Russische
invasie van '68 zat? De Russen hebben Tsjechoslowakije niet bezet om het regime
te veranderen, of nieuwe leiders in het zadel te helpen, maar om de Tsjechische
maatschappij kapot te maken - en mét de maatschappij, haar cultuur. Niet alleen de
dissidente cultuur, nee, cultuur als zodanig. Er zijn nog steeds tweehonderd
Tsjechische schrijvers die in hun eigen land niet mogen publiceren! Ze mogen hun
brood niet met intellectueel werk verdienen. Daarom kun je in Tsjechoslowakije een
professor tegenkomen die als taxichauffeur werkt en een beroemd geleerde die ramen
lapt. Anderen, zoals ik, konden dat soort werk niet eens krijgen. Ik leefde heel
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bescheiden van mijn spaarcenten, maar ik was niet ongelukkig. In die tijd heb ik
twee romans geschreven, Life is Elsewhere en The Farewell Party. Ik kon voor het
eerst van mijn leven in alle vrijheid schrijven, want ik wist dat die boeken nooit in
Tsjechoslowakije zouden uitkomen en nooit door een censor gelezen zouden worden.’
Dus in je vorige boeken had je wel rekening gehouden met de censuur?
‘Dat heb ik altijd geweigerd. The Joke heeft een halfjaar bij de censor gelegen. Ik
heb niets teruggenomen, nog geen woord. Uiteindelijk is de censor door de knieën
gegaan. Maar vergeet niet dat het toen al 1966 was. Zelfs de censuur was al besmet
met het vrijzinnige van de Tsjechische samenleving. Zelfs de censor begon zich te
schamen. Maar in een land waar censuur heerst, wordt alles verwrongen. Je schrijft
een boek waarin je de politieke werkelijkheid aanstipt. Zo'n boek komt niet door de
censuur. Je schrijft een liefdesgeschiedenis. Dan zegt het publiek: “Hij schrijft over
de liefde, want hij durft niet over politiek te schrijven - hij is voor de censuur
bezweken.” Wat je ook doet, je bent altijd het slachtoffer van de druk en je reageert
daarop, bewust of onbewust, maar altijd ten nadele van de literatuur. Daarom heb ik
me nooit zo vrij gevoeld als in die zeven jaar in Tsjechoslowakije na de Russische
invasie, toen ik niets mocht publiceren en mijn Tsjechische lezers kwijtraakte.’
Maar in die tijd had je al een publiek in het buitenland, met name in Frankrijk.
‘Ja, maar dat publiek kende ik niet. Het oefende geen druk op me uit. Omdat ze
me niet kenden, wisten ze niet welke eisen ze aan me moesten stellen.’
Waarom ben je in 1975 naar Frankrijk gegaan, als je je in Tsjechoslowakije als
schrijver zo vrij voelde?
‘Mijn spaargeld was op; ik kon nergens werk krijgen; mijn vrouw en ik hadden
niets om van te leven.’
Maakte de politie het je moeilijk?
‘Nee. Tegen die tijd was ik bekend in Europa en dat gaf me een zekere
bescherming. De politie pakte het slim aan. Ze lieten mijn vrienden op het bureau
komen en ondervroegen ze eindeloos lang over mij en maakten ze duidelijk dat ze
maar beter niet met mij om konden gaan als ze wisten wat goed voor hen was. Ik
zag in dat ik het mijn vrienden moeilijk maakte door in Tsjechoslowakije te blijven.
Sommigen raakten
vervolg op pagina 10
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Wat is zwaar, wat is licht?
Milan Kundera's The Unbearable Lightness of Being: een
ideeënroman vol niet te beantwoorden vragen
The Unbearable Lightness of Being door Milan Kundera Uitgever: Faber
and Faber, 314 p., f49,70 Importeur: Nilsson & Lamm
Carel Peeters
Milan Kundera is een van de weinige schrijvers die het in de roman die hij aan het
schrijven is kan hebben over het schrijven van die roman. In The Unbearable
Lightness of Being schrijft hij dat een roman geen bekentenis van een schrijver is,
‘het is een onderzoek van het menselijk leven in een wereld die een val is geworden.’
Dit schrijft hij op twee derde van de roman, op een moment dat ik al tweehonderd
pagina's het gevoel had van een konijn dat met zijn pootje in de scherpgetande val
van een stroper is geraakt.
Kundera schrijft zijn romans meestal in paragrafen waarin hij met een onverdraaglijke
lichtheid pijnlijke thema's aanroert; het zijn kleine essays over het leven van zijn
personages waarin meer vragen gesteld dan beantwoord worden. Kundera's manier
van vertellen is die van een goede, bezorgde vriend, iemand met het cynisme van de
afstandelijke en het medelijden van de intimus.
In een interview met Ian McEwan in het Engelse tijdschrift Granta (nr. 11, 1984)
zegt Kundera dat het stellen van vragen het échte werk is van de romanschrijver:
zijn methode moet zijn ‘to go further and further, right to the heart of the problem,
without ever offering an answer.’ In de roman zelf schrijft hij dat de eenvoudigste
vragen, degene die door een kind gesteld kunnen worden, ‘echt serieus’ zijn. Dat
zijn ook de vragen waarop eigenlijk geen antwoord mogelijk is. ‘Vragen waarop
geen antwoord te geven is bepalen de limiet van de menselijke mogelijkheden,
beschrijven de grenzen van het menselijk bestaan.’ Deze grenzen interesseren hem
het meest, want daarachter ‘ligt het geheim waarom elke roman vraagt’. Kundera's
verhouding tot de roman die hij aan het schrijven is en zijn verbondenheid met de
personages die hij schept is even modern als traditioneel: net als Laurens Stern in
Tristram Shandy en Diderot in Jacques de fatalist is Kundera in gesprek met de lezer,
bedenkt het verhaal, vertelt het en geeft er commentaar op. Over deze methode staat
in de roman: ‘De karakters in mijn roman zijn mijn eigen nog niet tot werkelijkheid
geworden mogelijkheden. Daarom ben ik in gelijke mate op ze gesteld en vervullen
ze me met afschuw.’ Vandaar die positie van ‘bezorgde vriend’, hij maakt zich ook
zorgen om zich zelf.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

Tekening van Peter Till (The Sunday Times)

Kundera's cynisme (de aanhalingstekens staan er niet voor niets) maakt dat hij
over de intiemste zaken koel kan schrijven en gebieden kan betreden waar anderen
zich niet zo snel wagen. Voor een schrijver die zijn land, Tsjechoslowakije, moest
verlaten omdat hem het leven onmogelijk werd gemaakt heeft hij een uitermate
onafhankelijke geest weten te behouden. Zonder zijn afkeer van het regime te
verhullen weet hij haarfijn uit de doelen te doen wat de aardige kanten kunnen zijn
van aanpassing aan zo'n regime. Kundera is een schrijver met een hang naar
dilemma's, naar onbeantwoordbare vragen. In een van zijn eerste romans, Het leven
is elders voert hij een jonge dichter op die zich geleidelijk fanatiek gaat inzetten voor
de Partij. Kundera beschrijft hem zo dat de lezer verlokt wordt tot begrip en sympathie,
niet omdat het zo mooi is wat deze Jaromil doet. ‘De grenzen tussen goed en kwaad
zijn verschrikkelijk vaag’ laat hij Tomas, één van de vier hoofdpersonen in The
Unbearable Lightness of Being, zeggen.
Een schrijver met een dergelijke amorele blik ziet meer, hij is in staat meer onder
ogen te zien, tot en met de splinter in zijn eigen oog. Een andere kant van Kundera's
‘cynisme’ is zijn vermogen tot objectiveren. Zijn romans gaan onmiskenbaar over
mensen, maar niet minder over ideeën. In The Unbearable Lightness of Being komen
wel vijftig uiterst existentiële thema's voor waar Kundera aan de hand van het leven
van zijn personages over uitweidt: liefde en erotiek, kitsch, lichaam en geest, moeders,
medelijden, toeval, de ethiek en esthetiek van een daad, verraad, het emotioneel
geheugen, de eeuwige wederkeer, de menselijke blindheid, de topografie van het
paradijs.
Dat de wereld volgens Kundera ‘een val’ is geworden waar iedereen inloopt die
geboren wordt, heeft inderdaad te maken met zijn idee dat de mensen uit het paradijs
verdreven zijn. Het geeft ook aan in wat voor wereld men terechtkomt in zijn romans
en van welke hoogte hij zijn personages observeert: in die val zitten niet alleen de
mensen die zuchten in Oosteuropese landen, maar de mensen in het algemeen. Mensen
zijn dan ook niet te benijden in de visie van Kundera.

Biezen mandje
Het personage dat er het meeste aanspraak op kan maken de hoofdpersoon van The
Unbearable Ligthness of Being te zijn, Tomas, is een chirurg in het Praag van de
jaren zestig en zeventig. Hij is een ‘epic womanizer’, dat wil zeggen dat hij veel
vrouwen verslindt, niet om in elk van hen zijn droom van dé vrouw te vinden (dan
zou hij een ‘lyricus’ zijn), maar uit een verlangen om de eindeloze variëteit van het
vrouwelijke te kennen en te bezitten. Zijn ‘ziel’ is bij deze veroveringen niet
betrokken. In het begin van de roman zien we hem voor een raam staan, uitkijkend
op een saaie binnenplaats. Dit beeld komt enkele malen terug, voor de schrijver is
het de kern van Tomas' plaats in het leven omdat hij op dat moment voor een dilemma
staat. Dat dilemma is ontstaan door de komst van Tereza in zijn leven, een vrouw
die hij heeft ontmoet in een café in een dorp, waar ze bediende. De manier waarop
hij haar ontmoette, door stom toeval, geeft hem het idee dat zij is komen aandrijven
in een biezen mandje, zoals Moses, en dat hij haar heeft gered. ‘Tomas realiseerde
zich op dat moment niet dat metaforen gevaarlijk zijn. Metaforen zijn er niet om mee
te spelen. Eén enkele metafoor kan het leven schenken aan liefde.’
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Tereza is zijn noodlot, ze brengt de ‘zwaarte’ in zijn leven. In de eerste twintig
pagina's geeft Kundera het gewicht aan de roman door Tomas' positie in verband te
brengen met Nietzsches idee van de ‘eeuwige wederkeer’, Parmenides' onderscheid
tussen lichtheid en zwaarte en de plaats van het medelijden in de hiërarchie van de
sentimenten. Voor Tomas is het leven een toneelstuk waarvoor niet gerepeteerd kan
worden zodat elke beslissing de last van de consequenties meedraagt. Voor
Parmenides was lichtheid iets positiefs, zwaarte iets negatiefs. Had hij gelijk? ‘That
is the question,’ schrijft Kundera en volgens hem is ‘the lightness/weight opposition
the most mysterious, most ambiguous of all’. Waarom zou zwaarte niet positief zijn:
‘hoe zwaarder de last, hoe dichter onze levens bij de aarde komen, hoe werkelijker
en waarachtiger ze worden’. Waarom zou lichtheid niet negatief zijn?: ‘afwezigheid
van enige last maakt lichter dan lucht, het maakt mensen even vrij als onbeduidend’.
Kundera maakt de oppositie
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lichtheid/zwaarte tot het hoofdmotief van de roman. Het is steeds op de achtergrond
te vinden als een metafysisch criterium in het gedrag van Tomas, Tereza en van de
andere twee hoofdpersonen, Sabina en Franz. Tereza is een personage als Tamina
in Het boek van de lach en de vergetelheid: iemand die zich op de toppen van haar
zenuwen staande probeert te houden, maar ook iemand wier liefde voor Tomas van
een gewicht is dat er momenten van eeuwige lichtheid kunnen ontstaan. Ze is er altijd
opuit geweest te ontkomen aan familie en bovenal haar moeder. In tegenstelling tot
Tomas draagt Tereza de last van de jaren die achter haar liggen met zich mee; Tomas
heeft na twee jaar huwelijk met een vrouw die de Partij met hart en ziel was toegedaan
afscheid van haar genomen en ze is uit zijn leven verdwenen, evenals zijn zoon.
Tereza groeide op met een moeder die in ondergoed of naakt door het huis liep en
haar belachelijk maakte als ze zich daaraan stoorde. Haar moeder vernederde haar
voortdurend in het bijzijn van vreemden om haar schaamtegevoel, ze hield niet op
te beweren dat iedereen er naakt toch hetzelfde uitziet. Tamina (in De lach) kan niet
loskomen van de herinneringen aan haar overleden echtgenoot met wie ze naar het
Westen is gevlucht.

Een miljoenste deel
Door deze verschillende ervaringen betekenen ‘lichaam’ en ‘ziel’ voor Tereza heel
iets anders dan voor Tomas. Ze wil dat haar lichaam iets unieks is voor Tomas. Hij
heeft zijn leven echter niet veranderd nadat hij haar heeft ontmoet en houdt er nog
precies evenveel vrouwen op na om mee naar bed te gaan - zonder zijn ziel erin te
betrekken. (‘Hij zag niet meer reden om ermee op te houden dan zich zelf het kijken
naar voetbalwedstrijden te ontzeggen.’) Het is Tereza die bezit heeft genomen van
Tomas' ziel, al vraagt hij zich voortdurend af welke betekenis en waarde hij eraan
toe moet kennen. Heeft hij haar gered uit medelijden? En is dat positief of negatief?
Is medelijden ‘supreme’ in de hiërarchie van menselijke sentimenten, ‘the art of
emotional telepathy’? Tereza is zijn vrouw als gevolg van ‘zes toevalligheden’ en is
‘kiezen’ niet meer overeenkomstig de menselijke waardigheid? Is medelijden geen
‘ziekte’?
Het belang voor Tomas van het vrijen met andere vrouwen wordt door Kundera
zonder terughouding en gedetailleerd uit de doeken gedaan: het heeft een ‘existentiële’
betekenis. Hij heeft geen last van de ‘asymmetrie’ in zijn verhouding met Tereza.
Zij heeft hem geleerd naar Beethoven te luisteren, maar daardoor maakte hij ook
kennis met Beethovens ‘Muss es sein?’ Es muss sein!’, een imperatief die aan de
basis ligt van zijn inzet als chirurg, zijn promiscuïteit en zijn liefde voor Tereza. Het
‘Es muss sein!’ van zijn promiscuïteit is zijn behoefte om in elke vrouw tijdens het
vrijen het ‘een-miljoenste deel verschil’ te zien met andere vrouwen om daarmee
een een-miljoenste deel van de wereld in bezit te hebben genomen.
Eén van die andere vrouwen is Sabina, een schilderes met evenveel ‘geschiedenis’
als Tereza. Haar ziel is evenmin tijdens het vrijen aanwezig als die van Tomas, die
zit in haar schilderijen. Wat zwaar is bij Tereza is licht bij Sabina. Zij moest in haar
jeugd van alles: meedoen aan jeugdkampen van de Partij, meelopen in parades, het
zingen van liederen, het roepen van leuzen. Op de kunstacademie moest ze
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sociaal-realistisch schilderen. Met dit alles heeft ze radicaal gebroken, met haar
familie, de Partij en de academie.
Na de inval van Rusland in Tsjechoslowakije in 1968, waarbij Tereza als fotografe
een gelukkige tijd heeft van enkele weken, verlaten Tomas en Tereza Praag en gaan
naar Zürich: hun positie als dissidenten werd onhoudbaar. Zonder werk houdt Tereza
het er echter niet uit en ze gaat op een dag, na zeven maanden, alleen terug. Gedurende
één weekend voelt Tomas dan ‘the lightness of being’, maar daarna gaat hij ook weer
naar Praag, zijn noodlot achterna.
In Praag blijkt wat een metafoor kan veroorzaken en hoe Kundera het lot van zijn
personages met elkaar verbindt. Tomas werd chirurg omdat hij vanaf zijn jeugd iets
had met ‘mensen helpen’. Als chirrug maakte hij mensen ‘aan de grens’ mee, alsof
niet de geest, maar het lichaam een vraag stelde. Dit was het soort vragen waarop
hij meestal een antwoord wist, want hij was een van de beste chirurgen. Deze
fascinatie bracht hem bij het verhaal van Oedipus, evenals Moses te vondeling gelegd.
Dat verhaal moet hem ook bij Tereza hebben gebracht. In het voorjaar van 1968,
vóór de inval van de Russen, schrijft Tomas een stuk over de schuld van de
Tsjechische communisten zelf voor de ontwikkeling van hun land na de opstand van
1948: ‘the criminal regimes were made not by criminals but by enthusiasts convinced
they had discovered the only road to paradise.’ Later werd duidelijk dat er geen
paradijs was en dat de enthousiasten in feite moordenaars waren. Maar wat riepen
zij?: ‘We wisten het niet!’ Hierover ging het stuk van Tomas. Oedipus komt erin
voor als iemand die evenmin wist dat hij in werkelijkheid zijn vader vermoordde,
en tóch stak hij zich zelf zijn ogen uit. Het stuk wordt door menigeen gelezen als een
dringende uitnodiging zich zelf de ogen uit te steken. Tomas had slechts een
onbeantwoordbare vraag gesteld. Na de invasie van de Russen wordt het stuk tegen
hem gebruikt en moet hij het intrekken of hij verliest zijn baan. Het dilemma dat dan
voor Tomas ontstaat wordt door Kundera moreel en psychologisch uitgebeend: er
wordt op zijn gevoel gewerkt, op de ‘formaliteit’ die het intrekken is, de nietigheid
van enkele woorden. Hoe licht zou zijn leven niet worden als hij het stuk zou
intrekken? Tomas trekt het niet in en de consequentie is dat hij glazenwasser wordt,
een gedeclasseerde intellectueel. Met een onvoorzien gevolg: zijn leven wordt als
een vakantie. Verlost van zijn verantwoordelijkheden, door iedereen als de voormalige
chirurg hartelijk ontvangen en vrouwen in overvloed. Alleen Tereza ziet hij nauwelijks
omdat hij overdag en zij tot 's avonds laat werkt.
Kundera vertelt in zijn romans nooit één verhaal. Hij geeft binnen één roman
variaties op een thema. In The Unbearable Lightness of Being is die variatie de relatie
tussen Sabina (eerder Tomas' maîtresse) en Franz, zich afspelend in Genève. Sabina
en Franz vormen een oppositie die Kundera uitwerkt in een hoofdstuk waarin hij
uiteenzet dat bepaalde woorden voor hen iets totaal verschillends betekenen: trouw,
verraad, parades, licht en donker, schoonheid. Ondanks zijn ontrouw wil Franz ‘in
waarheid leven’; hij heeft een intense belangstelling voor linkse oppositiegroepen
en was in '68 deelnemer aan menige demonstratie. Dat alles interesseert Sabina niets;
alles wat haar aan haar land herinnert gaat langs haar heen. Haar ‘lichtheid’ heeft ze
verworven door ‘verraad’ aan dat alles en dat trekt ze door in haar intieme relaties.
De dag dat Franz zijn vrouw Marie-Claude heeft verteld dat hij een maîtresse heeft
is het voor haar over. Franz, een professor in filosofie, is iemand de in ‘lichtheid’ is
opgegroeid en hij zoekt juist overal de ernst. Hij gaat zelfs voor Sabina, hoewel ze
uit elkaar zijn, met een groep dokters, kunstenaars en journalisten naar Cambodja
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om daar een mars te houden die beheerst wordt door het ‘ijdele engagement’ van de
meelopende filmsterren.
Tegen het einde van The Unbearable Lightness of Being wordt alles uiterst treurig.
Bij Sabina begint de ‘zwaarte’ de kop op te steken, Tomas krijgt genoeg van zijn
‘vakantie’, Tereza houdt het in Praag niet meer uit omdat ze zich net als Tomas
voortdurend ‘bekeken’ voelt door geheime politie (reden voor een verhandeling van
Kundera over de vier manieren waarop men zich bekeken kan voelen) en Franz gaat
dood. Kundera heeft een ontwikkeld gevoel voor de eenheid van tegenstellingen.
Dat leidt in het laatste deel van de roman tot wat men kan noemen ‘de reeël bestaande
tweeslachtigheid der dingen’, in dit geval ‘kitsch’ en ‘het idyllische’. Sabina wil niet
dat haar kunst anti-communistisch wordt genoemd; ze wil niet tot kitsch, tot iets
politieks gereduceerd worden; haar kunst moet op zich zelf beoordeeld worden.
Niettemin koestert zij ‘kitscherige’ gevoelens: ‘Her kitsch was her image of home,
all peace, quiet, and harmony, and ruled by a loving mother and wise father.’ Ze
weet echter (mét de bezorgde schrijver) dat ‘the brotherhood of man on earth will
be possible only on a base of kitsch.’ In de werkelijkheid van de kitsch heerst het
dictatorschap van het hart. Maar toch: ‘Hoe we ook op kitsch schelden, het is een
integraal deel van de menselijke conditie.’ Hetzelfde geldt voor ‘de idylle’ die in de
hoofden van Tereza en, lang onwillig, van Tomas sluimert. Zij ontvluchten Praag,
kopen een boerderij en gaan vee houden. Samen met de hond Karenin (genoemd
naar Anna Karenina, het boek van Tolstoi dat Tereza altijd onder haar arm had)
leiden ze een van politiek en conflict afgeschermd leven. Tereza vindt haar ‘lichtheid’
in haar passie voor dieren en dat is in zijn absoluutheid pure kitsch. Dit terugtrekken
op het platteland is voor Tereza ook een manier om Tomas van andere vrouwen weg
te houden. ‘Haar zachtheid was agressief en eropuit hem te laten capituleren, zodat
zijn kracht gebroken is en ze hem kon veranderen in een konijn in haar armen.’
Kundera gaat niet zover dat hij deze door de politiek en de liefde geforceerde idylle
laat bestaan. Dat Tereza en Tomas bij een ongeluk met hun auto om het leven komen
wisten we al op de helft van het boek.
The Unbearable Lightness of Being is een roman waarin je de ideeën levend voor
je ziet.
■
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Overlevingsdrift
De kinderboeken van William Steig
Dominiek f19,90 Abels eiland f19,90 De echte dief f18,50 door William
Steig Vertalingen: Bob den Uyl Uitgever: Querido
Dokter De Soto door William Steig Vertaling: Jacques Dohmen Uitgever:
Querido f18,90
Doeschka Meijsing
De kwestie of dieren wel of niet kunnen praten is deze zomer opgelost. Om met
Martin Luther King te spreken: ik had een droom. Een van onze huiskatten zat in de
kom van mijn elleboog en sprak met mij over de kansen die hij maakte bij een
komende wedstrijd tussen poezen. Welke andere katten waren sterker; wat moest hij
doen om zijn talenten het beste te doen uitkomen; enzovoort. De bijkomende gewoonte
om over onze vrouwelijke katten te spreken als waren het manspersonen laten we
even liggen.
Toen deze droom mij plotseling aan een terrastafeltje in het zuiden van Europa te
binnen schoot, vroeg iemand jaloers: ‘Heb je echt met 'm kunnen praten?’ Daar
moest ik over nadenken. Toen was mijn antwoord simpel en correct: ‘Praten? Dat
weet ik niet. We hadden het ergens over.’
Je kunt het met dieren dus ergens over hebben. Dat is wat ik pas laatst in mijn
leven mocht ontdekken, maar schrijvers van ware aard, ik bedoel schrijvers van
kinderboeken, hebben daar nooit een punt van gemaakt. In kinderboeken hebben
dieren het ergens over en wie daarover wil mieren (zoals Maarten 't Hart, die ooit
beweerde dat dieren niet kunnen praten, en zeker niet in kinderboeken) wordt
verwezen naar de afdeling ‘volwassenheid’ in de open kliniek.
William Steig heeft de merkwaardige eigenschap dat hij niet alleen weet hoe dieren
eruitzien, hij weet ook wat voor buien ze kunnen hebben. Hij is namelijk tekenaar
én schrijver. Op tweeëntwintigjarige leeftijd begon William Steig zijn carrière als
tekenaar bij The New Yorker. Hij was een cartoonist, beeldde moderne frustraties
uit, liet de kijker in diens eigen spiegel kijken en was een wonder van virtuositeit en
observatievermogen. Bij Steigs tekeningen, die altijd lyrisch zijn, en daarmee bedoel
ik dat ze opvallend los lijken te staan van het papier en dat ze in één haal getrokken
lijken te zijn, is er niet zoveel te lachen, zoals je van een cartoonist zou verwachten.
Zijn verkreukelde mensen zijn de buren op straat, de mensen in de tram, de meisjes
op het land - allemaal met duidelijk mededogen getekend, maar eerder penibel dan
de lachlust opwekkend. Zijn wereld is niet vrolijk en niet echt erg. Het is meer de
wereld van de psychologie, zal ik maar zeggen.
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Dokter De Soto en zijn echtgenote/assistente

Daar kom ik op omdat in een nogal dwaas boek, Pipers at the Gates of Dawn van
Jonathan Cott (een van de samenstellers van het prachtige kinderboek Wonders),
Steigs wereld vergeleken wordt met de denkbeelden die... William Reich eropna
hield. De kern van dat verhaal is dat William Steig er evenals William Reich van uit
zou gaan dat een ongeharnast leven goed is voor de creativiteit. Dat lijkt mij het ei
van Columbus, maar Cott wijdt er een heel hoofdstuk aan om de dieperliggende
gedachtes van Steig mee te verklaren. En hij zet bewijskracht achter zijn argumentatie
door te melden dat Steig bij Reich in de therapie geweest is! Elke Amerikaan is toch
bij elke andere Amerikaan in therapie?
In 1934 begon Steig met het tekenen van kinderen. Hij tekende kinderen van acht
tot tien jaar, in alle mogelijke situaties en het opvallende aan die tekeningen is dat
zijn kinderen nooit zo verkreukeld zijn als zijn volwassenen. Small Fry, het boek
waarin deze tekeningen gebundeld zijn, is een genot voor de ziel. Opgewekte kinderen,
spelende kinderen, kinderen altijd bezig - kortom kinderen. Anders dan bij zijn
tekeningen over de buren valt hier veel te glimlachen. Misschien hebben die
tekeningen uit Small Fry William Steig op een idee gebracht, want op zestigjarige
leeftijd nam hij de pen niet alleen op om te tekenen, maar ook om te schrijven. En
wel voor kinderen.

Doorzettingsvermogen en melancholie
Vier van zijn boeken zijn vertaald, en wel de vier beste, met als klap op de vuurpijl
het laatste Dokter De Soto.’
In William Steigs kinderboeken zijn de hoofdpersonen vanzelfsprekend dieren.
Maar het zijn dieren met heel kenmerkende trekken. Ze kunnen het ergens over
hebben, maar dat heb ik boven al uiteengezet, maar meer dan dat kennen ze twee
vormen van hoger bewustzijn: doorzettingsvermogen en melancholie.
Deze twee elkaar uitsluitende attitudes zorgen ervoor dat Steigs dierlijke
hoofdfiguren iets van overlevingsdrift in zich hebben. In het eerste vertaalde boek,
Dominiek, is het nog het minst problematisch, dat overleven. Dominiek is namelijk
een heel vitale hond, een tikkeltje rusteloos, die de wijde wereld intrekt op zoek naar
avontuur. Dat avontuur lonkt hem overal tegemoet, en hij blijft er dapper en opgewekt
onder, omdat hij wel begrijpt dat je in dit leven alleen van de goede dingen kan
genieten als je niet bang bent om de slechte dingen te bestrijden. Het eindigt ermee
dat Dominiek een vrouwelijke liefdeshond vindt met wie hij uit het boek wegloopt,
een nieuw leven tegemoet. Dit einde geeft al aan dat het een optimistisch boek is.
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In De echte dief gaat het er moeilijker aan toe. Daar wordt Gawain de gans,
hoofdbewaarder van de koninklijke schatten, valselijk beschuldigd van diefstal. De
beschuldiging komt van de koning zelf, wie Gawain altijd een grote liefde en loyaliteit
heeft toegedragen (ook omdat de koning zo'n lekkere honing-beer-adem heeft). Ook
zijn vrienden laten hem in de steek. En op dat moment gebeurt er iets merkwaardigs.
Als Steigs dieren op het toppunt van ellende verkeren, komen ze in een staat van
genade die het hen mogelijk maakt zich zelf aan de haren uit het moeras te trekken.
Bij Gawain gaat dat zo: de koning zegt: ‘Sla hem in de boeien!’ ‘Gawain staarde
naar de vloer en zag zijn eigen gele voeten. Die waren ten minste echt. Bij niemand
om hem heen voelde hij enig medelijden. Hij voelde zich zwaar en verdoofd.’ Zo en
niet anders voelt iemand zich die in een definitief stadium van ellende is. Men probeert
zich vast te klampen aan het enige wat nog werkelijk is, bij voorbeeld de eigen voeten.
En op zo'n ogenblik is men ook in staat weg te vliegen, ver weg, waar niemand je
vinden kan. Dat doet Gawain, maar gelukkig
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Dokter De Soto en zijn vrouw aan het werk

Uit: Caleb and Kate

Uit: Roland the Minstrel Pig
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Laatste plaatje uit Dokter De Soto
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voor hem weet de echte dief hem toch te vinden, ze worden vrienden en Gawain
wordt in ere hersteld. Ook de tekeningen in dit boek zijn meer dan uitstekend. Nooit
zag ik een gans zo dapper en trots, en zo treurig en miskend.

Zoenende muizen
Maar het beste is William Steig in muizen. Abels eiland vertelt het verhaal van het
muizenechtpaar Amanda en Abel die een dagje uit picknick- en zijn. Er steekt een
orkaan op, ze schuilen met andere dieren in een grot en terwijl ze naar het rampenweer
kijken, gebeurt er weer zo iets droomachtigs als bij Gawain. Amanda's sjaal waait
weg en het is alsof Amanda zelf van Abel wegwaait. Zonder na te denken duikt hij
achter de sjaal aan. En zo, zich vastklampend, komt hij op een onbewoond eiland
terecht, waar hij niet meer vandaan kan. Omdat het water te diep is voor een muis.
Abels eiland gaat over Abels jaar in eenzaamheid. Hoe hij ten prooi is aan wanhoop,
melancholie, kwaadheid op de hele situatie, zelfvertrouwen, winterslaap - alles. En
Abel wint. Na een jaar lukt het hem van het eiland af te komen en zich bij Amanda
te vervoegen. Muizen houden bij William Steig heel veel van elkaar. En wie twee
zoenende muizen weet te tekenen als Sweig, weet waar hij het over heeft.
Zo ook in het nieuwste boek van Steig, Dokter De Soto. (Zo'n naam te bedenken
voor een intelligente tandarts in muizenvorm, getuigt van extreme begaafdheid.)
Dokter De Soto en zijn assistente ‘die toevallig ook zijn vrouw was’, zijn heel geliefd
bij kleine dieren en bij grote dieren, maar ‘als muis weigerde hij natuurlijk dieren te
behandelen die gevaarlijk zijn voor muizen. Als er een vos met kiespijn op de stoep
staat, roept hij uit het raam “Meneer ik kan u niet behandelen hoor. U ziet toch wat
er op mijn uithangbord staat!” Daar valt te lezen: “Katten en andere gevaarlijke dieren
worden niet behandeld.” Maar de vos is er wel heel erg aan toe en de De Soto's
strijken over hun hart. Dat is niet zonder risico, want de vos droomt: “Ik lust ze wel
rauw, met een snufje zout (...) en een glaasje (...) wijn erbij.”’
De De Soto's begrijpen wel dat de vos niet te vertrouwen is en verzinnen een
prachtige list, die ik niet zal verklappen. Zo klein als de De Soto's zijn en zo groot
als de vos is, ze zijn hem te slim af. Zo mooi als Steig die kleine tandarts in de
vossebek tekent, zo zijn de verhoudingen goed weergegeven. En als ze dan aan het
eind van het verhaal boven aan de trap staan en de vos met zijn staart tussen de benen
wegsluipt zijn deze slimme muizen zeer tevreden en nemen een dagje vrij.
Om wat te doen?
Ik denk om een beetje aardig voor elkaar te zijn en een beetje te zoenen. Dat hebben
ze verdiend. En ze hadden in ieder geval iets om het met elkaar over te kunnen
hebben.

Interview Milan Kundera
Vervolg van pagina 5
hun baan kwijt omdat ze met mij bleven omgaan. Je kan van je vrienden niet verlangen
dat ze zich omwille van een vriendschap als helden gedragen.’
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Stereotiepen
En heb je geen heimwee in Frankrijk? Wil je terug?
‘Ik durf het haast niet te zeggen. Iemand die er niet onder lijdt dat hij niet naar
zijn vaderland terug kan, wordt over het algemeen gevoelloos gevonden - hard zelfs.
Desondanks zal ik eerlijk tegen je zijn: de jaren in Frankrijk zijn de beste jaren van
mijn leven geweest.’
Dus je zou niet teruggaan?
‘Die vraag is helemaal niet aan de orde. Ze laten me er nooit meer in.’
Hoe zou je loopbaan als schrijver zich hebben ontwikkeld als je daar was gebleven?
‘Toen ik in 1972 in Praag The Farewell Party af had, bedoelde ik met de titel dat
het mijn laatste boek was, mijn afscheidsboek. Ik was ervan overtuigd dat ik alles
gezegd had wat ik wilde zeggen.’
Hoe kan een veertigjarige schrijver zo rustig, zonder hysterisch te worden, het besluit
nemen om met schrijven op te houden? Zou je echt tevreden hebben kunnen zijn?
‘Wat ik zo vreemd vind in het Westen, vooral in Frankrijk, is de neiging om je
eigen werk, niet de literatuur als geheel, min of meer “heilig” te verklaren. Men
schrijft alsof men een mystieke handeling verricht - alsof men in gebed is. Er wordt
met ongelooflijke ernst ongelooflijke rotzooi geschreven. Een Tsjechische dichter
heeft eens geschreven: “Als ik geen gedichten kon schrijven zou ik moeten huilen.”
Mijn reactie daarop was: “Huil dan!” Neem maar van mij aan dat je het schrijven
onder bepaalde omstandigheden makkelijker op kunt geven dan je denkt.’
In 1972 dacht je dat je alles al had gezegd, maar in Frankrijk schreef je nog twee
boeken, The Book of Laughter and Forgetting en The Unbearable Lightness of Being,
wat waarschijnlijk je beste werk is. Het verhaal speelt zich nog steeds in Praag af.
‘Niet alleen in Praag, in Europa. Al geef ik toe dat ik Praag altijd als het centrum
van Europa zie. Het drama van Praag is het drama van alle Europese steden. En het
drama heet “Het einde van Europa”. Of, laat ik niet overdrijven, “Het eventuele einde
van Europa, Het bedreigde Europa, Het verval van Europa.” De afgelopen dertig jaar
heeft Praag zijn Europese mentaliteit en zijn Europese identiteit verloren. Een Tsjech
is Europeser dan een Engelsman, of een Deen, omdat een Tsjech weet dat Europa
wordt bedreigd. Een vrouw is op haar mooist als ze ons in de steek laat. Europa is
op zijn mooist als het voor onze ogen verdwijnt. Voor mij is Praag niet de hoofdstad
van een klein land, maar een laboratorium waar de Europese geschiedenis met de
Europese mens experimenteert.’

Erotiek
En een van de experimenten van de geschiedenis is de vernietiging van menselijke
intimiteit?
‘Juist.’
Maar bewonder jij de topless vrouwen op het strand dan niet? Vind je niet dat de
Europese intimiteit daarmee tenminste op een leuke manier wordt geschonden?

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

‘Je weet dat ik geen moralist ben, Philip. Ik ben net als jij mijn hele leven
aangevallen omdat ik amoreel zou zijn; ze hebben me er zelfs van beschuldigd
pornografie te schrijven - enfin, je weet wat ik bedoel. Maar ik houd niet van
naaktstranden! Ik heb altijd bewondering gehad voor het talent van de mens om
erotiek tot poëzie te verheffen door enkele delen van het lichaam te bedékken. Wie
zijn intieme lichaam openbaar maakt, bevrijdt noch zich zelf noch zijn lichaam. Zo
iemand vecht niet tegen morele vooroordelen, maar vernietigt een van de weinige
dingen die het leven de moeite waard maken: zuivere erotiek.’
Na het lezen van jouw nieuwste roman zou je je kunnen afvragen of er überhaupt
nog iets is dat het leven de moeite waard maakt.
‘Als je goed leest valt het wel mee. Het is een roman over liefde. Liefde is nog
steeds een onbetwiste waarde. In de tweede plaats is het een roman over schoonheid
- de twee vrouwen, Tereza en Sabina, zijn bezeten van schoonheid. De derde waarde
is het denken. Zelfs als je niet aan je eigen situatie kunt ontsnappen, kun je die situatie
doorgronden, erover denken. Iemand die kan denken is nog niet verslagen - zelfs als
hij verslagen is.’
Maar volgens jouw boek is liefde iets zeldzaams, is de schoonheid bezig van deze
aarde te verdwijnen, en begint ook de mens die een enorme kennis bezit, zijn
denkvermogen te verliezen - weet men niet meer hoe men moet denken.
Waarschijnlijk zijn liefde, schoonheid en denken waarden die aan het verdwijnen
zijn.’
Je geeft dus toe dat je werk niet optimistisch is.
‘Je moet wel een grote cynicus zijn om nog optimistisch te kunnen denken.’
Laatste vraag. Wat vind je ervan dat je in ballingschap tot zulke grote hoogte bent
gestegen? Jij schrijft over ‘lachwekkende liefdes’. Bestaat er zo iets als ‘lachwekkende
roem’? - een komisch-ironisch literair lot?
‘Toen ik een klein jongetje in een korte broek was, droomde ik van een
wondermiddel waarmee ik me zelf onzichtbaar kon maken. Toen werd ik volwassen,
begon te schrijven, en wilde ik succes hebben. Nu heb ik succes en verlang ik naar
dat wondermiddel dat me onzichtbaar zou maken.’
PHILIP ROTH
Vertaling Ochrid Hogen Esch
Copyright The Sunday Times
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Pinken wij wel of geen traan weg?
Nieuwe poëzie van Zuiderent, Beuskens en Blokker
Natuurlijk evenwicht door Ad Zuiderent Uitgever: De Arbeiderspers, 56
p., f26,50
Het vertrek door Huub Beurskens Uitgever: Meulenhoff, 64 p., f24,50
Kind door Jan Blokker Uitgever: De Bezige Bij, 44 p., f21,50
Rob Schouten
Op het gevaar af globaal te zijn, zou je kunnen zeggen dat de naoorlogse generatie
dichters het accent niet op de mythische wortels van het bestaan legt, maar op de
concrete, strikt individueel geordende werkelijkheid. Als het al om de eigen
geschiedenis gaat dan niet in mythische of andere collectieve verbanden. Zij
pretendeert niet enige wijsheid in pacht te hebben noch spreekt ze graag expliciet
over al-enige grootheden. Wie tot haar door wil dringen moet veelal door een scherm
van woorden heen, opgetrokken om het onoverzichtelijke gevoel deel uit te maken
van de kosmos, te bezweren. Het gedicht is hoogstens z'n eigen kosmos.
Dat is heel sterk het geval in Ad Zuiderents bundel Natuurlijk evenwicht. Hij heeft
zijn bundel niet alleen ordentelijk gecomponeerd volgens classicistische principes
van evenwicht (afdelingen met 1, 7, 8, 3 en weer 8, 7, 1 gedichten die afzonderlijk
ook steeds weer symmetrische afmetingen hebben) maar ook in de inhoud probeert
hij de romantische verlokkingen van het hogere alsmede de losse eindjes van een al
te wilde fantasie te beteugelen. Typerend zijn de slotregels van het gedicht ‘Tuin der
wetenschap’: ‘Een boom van kennis die je longen uit tot / lucht vervloog. Op je
bureau een bloed- / spoor van verbeelding? Hou het maar droog.’ Hou het maar
droog zou het devies van deze bundel kunnen zijn. Natte, sentimentele, oceanische
gevoelens worden opgedweild en uitgewrongen.

Ad Zuiderent

Zuiderents poëzie is precies en geconcentreerd. Ze is ook vaak moeilijk en
labyrintachtig. Dat is een gevolg van het feit dat ze op een klein oppervlak een heel
netwerk van bewegingen uitvoert. Zuiderent verkleint de topografie van het landschap
tot die van zijn achtertuin, maar met behoud van de complexiteit. ‘Een ander land’
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is daarvan een prachtig voorbeeld. Het gedicht beschrijft hoe een wijds land in een
steeds kleinere ruimte terecht kan komen:
Ik ben eens naar een ander land geweest:
honing werd er verkocht, de zon scheen steeds,
de horizon was paarsgrijs van lavendel.
Daar was een overschot aan verte
waarvan ik kleurendia's nam voor thuis.
Het land was oud; men had er veel ruïnes;
wie er maar even was, was al gelukkig.
Ik bleef er langer, ging nog op een berg
en knakte tijm, omdat die wild was, met de handen
(het was een land ten zuiden van Parijs).
Die geur, die droge geur, hing in de auto,
toen ik naar 't noorden kwam met mijn verhaal.
En in het licht van de projektor op de muur
zag ik mijn eigen huis, mijn kast, mijn la,
mijn doosjes, mijn vaucluse op den duur.

Of het nu om sentimenten, ervaringen of andere grootheden gaat, Zuiderent kadert
ze steeds zo in het raam van de taal, dat ze met het blote oog precies zichtbaar blijven.
Het besef dat poëzie in de eerste plaats taal is, is in Nederland vrij laat, pas na de
Vijftigers, goed doorgedrongen. Het heeft voor een aantal onaantrekkelijke uitwassen
gezorgd, die nog niet helemaal verdwenen zijn, vooral bij nalopers van Gerrit
Kouwenaar. Een van de ergste zeloten van het Kouwenarisme was Huub Beurskens.
Hij ging in theorie en praktijk zover dat hij het gedicht in geen enkel opzicht meer
wenste te beschouwen als ‘spiegel, medium of gebruiksvoorwerp, maar als concreet
geworden proces’, een opvatting die hij voor de gehele moderne (althans wat hij
hield voor moderne) poëzie claimde. Gevolg voor zijn eigen gedichten:
taalconglomeraties zonder psychologische of wijsgerige inslag, eigenlijk zonder
enige inslag überhaupt, maar, als je hem zelf mocht geloven, vol ‘ritmen, stuwingen
in gewichten en contragewichten, wisselingen van standpunten’: dus zo iets als
‘tromslags wordt harteelt buigzaam. / swing. maar onbewogen blijft het masker / star
op staccato van lichaamscurven.’
Zijn nieuwe bundel Het vertrek biedt een heel ander uitzicht dan dit oude werk.
Ik weet niet of er een herziening van zijn standpunten aan ten grondslag ligt, maar
in de praktijk lijkt hij zijn wantrouwen ten aanzien van de taal als instrument voor
niet-talige mededelingen enigszins te laten varen. Vooral de eerste vier afdelingen
van de bundel gáán ergens over. De eerste over de schilder Chardin en de vierde over
Ensor omarmen twee afdelingen over stillevens en strandtaferelen. Aldus is er een
contrast ontstaan tussen verstilling en dynamiek. De vervreemding van de
werkelijkheid is centraal blijven staan maar deze heeft nu eens niet geleid tot een
vlucht in louter taal, maar tot een verstaanbaar en op de keper beschouwd tamelijk
onzwaarwichtige verbeelding van desintegratie:

Jan Blokker
ik stond eens aan de grond genageld
in een spiegel te kijken
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naar een man die ik ondersteboven
op mij vond lijken:
als je je vader zo ziet lijden zul je niets
meer dan de dood voor hem verlangen.
toen bleek de spiegel omgekeerd
te zijn opgehangen.

Mijn waardering voor Het vertrek is relatief. Het belangwekkende zit 'm vooral in
Beurskens' poëtische ontwikkeling, meer dan in het hier geboden resultaat. Opvallend
dat een dichter die de mogelijkheden van poëtische werkelijkheidsillusie zozeer
verzaakt, opeens aankomt met gedichten waarin menselijk taalgebruik overheerst.
Zijn themaVervolg op pagina 13
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Samen sterk met Freud
De psychoanalytici in hun vestigingsstrijd
Psychoanalyse in Nederland Een vestigingsstrijd door Christien Brinkgreve
Uitgever: De Arbeiderspers, f44,50
H.G.M. Vernooy
De interesse voor de geschiedenis van de psychiatrie is in de laatste jaren sterk
toegenomen. Tentoonstellingen vorig jaar in Haarlem en Gouda (Voor gek gehouden)
en dit jaar in Utrecht (Dollen rond de Dom) leggen daar getuigenis van af, evenals
het verschijnen van boeken over het verre en recente verleden van de psychiatrie als
het zeer lezenswaardige Krankzinnigengesticht van Vijselaar over de psychiatrische
inrichtingen rond de eeuwwisseling (Unieboek) en het bij Ambo in 1982 uitgegeven
Een psychiatrisch verleden van J.M.W. Binnenveld en andere auteurs.
Over de introductie van de psychoanalyse in Nederland verscheen vorig jaar een
doorwrochte studie van Ilse Bulhof, Freud en Nederland. Hetzelfde onderwerp, maar
vanuit een andere optiek belicht, wordt behandeld in Psychoanalyse in Nederland,
waarop Christien Brinkgreve in mei van dit jaar promoveerde. Gaat het in Bulhofs
boek vooral om de ontvangst en appreciatie van de denkbeelden van Freud in de
Nederlandse psychiatrie en daarbuiten, de studie van Brinkgreve is een beschrijving
van het ontstaan van en de ontwikkeling in de psychoanalytische beweging in
Nederland. Haar boek behelst het verslag van de geschiedenis van de kleine, al snel
hecht georganiseerde groep van analytici.
Freud heeft zich zelf veel moeite getroost voor de opbouw van een organisatorisch
kader, waardoor een juiste interpretatie van zijn ideeën en toepassing van zijn
behandelmethode kon worden gewaarborgd. De revolutionaire betekenis van Freud
ligt niet alleen op het vlak van zijn inzichten in de structuur van de psyche en de
drijfveren achter (gestoord) gedrag, of in de door hem ontdekte methode om psychisch
leed te verhelpen, maar minstens zozeer in het feit dat hij een ‘school’ stichtte. Vanuit
die gezichtshoek gezien, is een geschiedenis van de psychoanalytische beweging
méér dan een verslag van de lotgevallen van een toevallige beroepsgroep, maar
weerspiegelt zij, als het goed is, iets van wat tot het wezen van de psychoanalyse
behoort.
In weerwil van wat nogal eens wordt gedacht, is de acceptatie van de psychoanalyse
in Nederland zonder veel problemen verlopen. Uiteraard was er wel kritiek op
sommige aspecten, maar de psychoanalyse wordt al snel serieus genomen door de
psychiatrische wereld. De officiële psychologie hield zich er verre van. De verklaring
daarvan (Brinkgreve noemt die overigens niet) is dat psychologen tot de jaren vijftig
geen of weinig bemoeienis hadden met de patiënten. De intocht van psychologen in
psychiatrische klinieken en andere instituties van de geestelijke gezondheidszorg,
en de totstandkoming van de specialisatie ‘klinische psychologie’, zijn naoorlogse
ontwikkelingen. De psychoanalyse bleef lange tijd, zeker tot de oorlog, vooral een
zaak van zenuwartsen.

Mijlpaal
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Het verhaal over de grote weerstanden tegen de psychoanalyse moet meer als mythe
worden gezien dan als berustend op feiten. Dat geldt niet alleen voor Nederland. Met
de ‘strijd’ om de vestiging viel het grosso modo wel mee; de ondertitel van het boek
moet dan ook eerder worden opgevat als een verwijzing naar wat zich in de hoofden
van de analytici afspeelde dan naar de werkelijkheid.
Een mijlpaal in de aanvaarding van de psychoanalyse in Nederland was de rede van
Jelgersma, hoogleraar in de psychiatrie te Leiden, in 1914. Hij hield deze in zijn
functie van rector van de Universiteit. Het feit dat een gezaghebbend hoogleraar zich
bij een dergelijke gelegenheid tot de psychoanalyse bekende, gaf de nieuwe leer een
officieel ‘imprimatur’. Dat academisch cachet is zij niet meer kwijtgeraakt, al werd
Jelgersma in 1930, ondanks protesten van analytici, door een niet-analyticus
opgevolgd (Carp) en vond de organisatie van de opleiding in de analyse buiten de
universiteiten plaats. Uiteraard met horten en stoten, en zeker niet zonder kritische
geluiden en tegenstemmen, won de psychoanalyse geleidelijk veld binnen de
psychiatrie. In de jaren zeventig was het merendeel van de Nederlandse hoogleraren
in de psychiatrie analytisch geschoold. Het tij lijkt overigens de laatste jaren te keren.
Het duidelijkst is dit in Amerika, waar de psychoanalyse tot niet zo lang geleden
triomfen vierde. In elk geval binnen de psychiatrie lijkt de interesse sterk aan het
tanen.

Den Haag, 1920: Freud temidden van J. van Emden Boas (links) en Ernst Jones (rechts)

Brinkgreve geeft een boeiend portret van de analytici vóór de oorlog: een hechte
groep, bijeengehouden door de overtuiging het ware geloof te bezitten, en zich
afzettend tegen de ongelovige of sceptische buitenwereld. Het was meer een
geloofsgemeenschap dan een wetenschappelijke vereniging. Alles past daarbij: het
elkaar op de vingers kijken dat men de leer zuiver blijft verkondigen en toepassen,
discussiëren niet over de vraag of bepaalde hypothesen juist of zinvol zijn maar
veeleer of zij passen bij de door de Meester (Freud) verkondigde ideeën, de gedachte
dat wie niet geheel vóór de psychoanalyse is er wel tegen zal zijn en, niet ten laatste,
de overtuiging dat men werd belaagd. Weerstanden móésten er zijn. De schrijfster
maakt duidelijk dat dit tot het wezen van de psychoanalyse behoorde: als de
psychoanalytische inzichten voetstoots zouden worden aanvaard, zou dit een
ontkrachting betekenen van een centrale psychoanalytische notie, de verdringing.
Een dergelijke groepscultuur vergroot weliswaar de onderlinge cohesie, en versterkt
de organisatie, maar is niet bepaald een vruchtbare voedingsbodem voor kritische
discussie. Deze werd bovendien nog bemoeilijkt doordat analytici in spe bij de
ouderen in leeranalyse gingen. Overigens weerhield een en ander sommige analytici
er niet van zich, met een beroep op het noodzakelijke ‘vrije wetenschappelijke
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denken’, met kracht te verzetten tegen de opvolging van Jelgersma door Carp
(katholiek en niet-analyticus).

Vergissing
Over Jelgersma en zijn opvolger Carp zijn enkele opmerkingen op zijn plaats.
Allereerst een historische rechtzetting. Jelgersma, benoemd in 1899, was niet de
eerste hoogleraar in de psychiatrie, zoals in dit boek wordt vermeld. In 1885 werd
C. Winkler in Utrecht benoemd tot lector in de psychiatrie en neurologie, en enkele
jaren later (1893) tot hoogleraar. In 1896 verhuisde Winkler van de Utrechtse naar
de Amsterdamse Universiteit. De reden van zijn vertrek was dat de hem toegezegde
kliniek nog niet tot stand was gekomen. De vergissing van Brinkgreve moet
waarschijnlijk worden toegeschreven aan het feit dat Winkler meer bekend is
geworden als neuroloog dan als psychiater. Er bestond echter in die jaren geen enkele
scheiding tussen beide vakken. De psychiatrie was rond de eeuwwisseling sterk
neuro-anatomisch gericht. Pas na zijn dood werd de krankzinnige interessant voor
de wetenschap. Ziektebeelden die men nu tot de neuro-
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logie rekent hoorden toen tot de psychiatrie (in ruime zin). Ook Jelgersma
vertegenwoordigde deze neuropsychiatrische oriëntatie in de eerste tien jaar van zijn
hoogleraarschap, en nam later in zijn leven, ondanks zijn interesse in de
psychoanalyse, zijn oude liefde voor de neuropathologie weer op.
Jelgersma's rede uit 1914 was, zoals al opgemerkt, uiterst belangrijk voor de
ontwikkeling van de psychoanalytische beweging in Nederland. Hij werd sindsdien
door de analytici als één van de hunnen gezien. Hij was dit echter maar ten dele, en
liet zich zeker niet inlijven. Zijn opvolging werd aanleiding tot enig rumoer. De
analytici hadden hun zinnen gezet op een analyticus, om hun bolwerk in de
universitaire wereld te behouden, maar een duidelijke kandidaat uit analytische
kringen leek er niet te zijn. Jelgersma zag Carp (bij hem als medewerker werkzaam)
als zijn opvolger. Tegen Carp maakten de analytici heftig bezwaar; geen Freudiaan
en bovendien katholiek. De analyticus Westerman Holstijn diende de Leidse Faculteit
ongevraagd van advies door Rümke (overigens ook geen pur-sang analyticus, maar
tenminste niet-katholiek) warm aan te bevelen. Jelgersma toonde zich over deze
interventie zeer verbolgen. De ironie der geschiedenis wil dat Carp tijdens zijn lange
ambtsperiode (1930-1963) veel heeft gedaan voor de introductie van diverse vormen
van psychotherapie in de psychiatrische kliniek (groepstherapie, sociotherapie,
psychodrama). Hij maakte zijn universitaire kliniek (het sanatorium ‘Rhijngeest’ in
1950 herdoopt in de Jelgersma Kliniek) in de jaren na de oorlog tot een toonaangevend
psychotherapeutisch centrum.
Psychoanalyse in Nederland is een helder geschreven geschiedenis van de
ontwikkelingen in de psychoanalytische beweging, aanzienlijk beter leesbaar dan de
soms wat pompeuze studie van Bulhof. De schrijfster heeft een duidelijke sympathie
voor de groep, maar dat belet haar niet oog te hebben voor het soms weinig
verheffende onderlinge gekissebis, en de kleinzielige houding tegenover de vier in
de jaren dertig uit Duitsland naar Nederland gevluchte joodse analytici, K. Landauer,
Th. Reik, M. Levy-Suhl, A. Watermann. Haar boek biedt een goed portret, al zou
men, zeker voor een proefschrift, bepaalde details meer uitgewerkt hebben willen
zien. Ik denk daarbij onder andere aan cijfers over het aantal analytici en analytici
in opleiding, waardoor de bespreking van het kerend tij voor de psychoanalyse sinds
de jaren zeventig meer reliëf zou hebben gekregen, en aan meer aandacht voor het
interessante gegeven dat de duur van analytische behandelingen in de loop van de
geschiedenis steeds langer is geworden. Ook zou men meer hebben willen vernemen
over de patiënten, al wordt zo nu en dan wel iets over hen opgemerkt. Het boek dient
zich aan als een historisch-sociologische studie. Het valt op dat de lotgevallen van
de analytische beweging nauwelijks worden vergeleken met ontwikkelingen in
vergelijkbare gesloten groepen, respectievelijk worden getoetst aan sociologische
wetmatigheden. In een proefschrift, waarop men de doctorstitel verkrijgt in de sociale
wetenschappen, zou men dit wél verwachten. Psychoanalyse in Nederland is dan
ook meer te typeren als een goed geschreven essay dan als een dissertatie - voor
zover deze genres überhaupt te onderscheiden zijn. Met een dergelijke vaststelling
wordt niets afgedaan aan het belangwekkende van deze studie.
H.G.M. Vernooy is hoogleraar aan de afdeling psychiatrie van het Academisch
Ziekenhuis Leiden.
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Nieuwe poëzie
Vervolg van pagina 11
tiek is weliswaar onveranderd die van ontpersoonlijking (‘men is noch was zich’)
en de afwezigheid van een coherent wereldbeeld, maar kennelijk wil hij nu toch op
een ordelijke en overzichtelijke wijze vastleggen dat hij zijn vertrouwen in orde en
overzicht nog altijd heeft opgezegd.
Opzichtige gevoeligheid kom je noch bij Zuiderent noch bij Beurskens tegen.
Beiden wensen niet op de poëtische gestemdheid van de lezer te speculeren. Afstand,
abstrahering en complicering zijn het parool. Tot welke volbloed sentimentaliteit
een tegengestelde poëzie-opvatting kan leiden, toont ons Jan Blokker in zijn bundel
Kind. Ik kan me voorstellen dat meisjes in een Clair-de-lune stemming onder de
indruk raken van zoveel zachtaardigheid, maar in de hier gepresenteerde vorm hebben
Blokkers emoties op de zure criticus geen vat. Het lijkt wel of hij zonder dralen steeds
het meest voor de hand liggende heeft opgeschreven:
Kijk, ik ben weer thuis in mijn geboortehuis;
- eerste garage, tweede etage de straat was jaren lang een wazig plaatje,
maar de kamer staat me plotseling helder voor de geest.
Slow-motion; we dansen door de nevels
van de ochtend, het licht en ik,
hagedissen ritselend in de stenen van een landhuis.
Het huis en ik, alleen en dromend
in een leeg verleden.

Nergens een pakkend beeld, in geen velden of wegen een regel die zijn mededeling
op meer dan clichématige wijze overstijgt. ‘De dichter spreekt niet meer, hij droomt’
en ‘ik wil niemand wekken’ zijn citaten die Blokkers houding onbedoeld illustreren.
Zo verwijlt de dichter maar het liefst bij de slapende honden van zijn
jeugdherinneringen, ex-vriendinnetjes en moederliefdes. Opdat wij heel misschien
een traan wegpinken. Goed, pinken wij een traan weg. Want de kaarswalm van dit
alles slaat je behoorlijk op de klieren.
■
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Uitgeven in het wilde weg
Random House of: ‘the American way of publishing’
Boudewijn Büch
Uitgevers
Nu de eerste twee delen verschenen zijn van Histoire de l'édition française (uitgever
Promodis 1982, 1984) weet de liefhebber van de uitgeverswereld een stuk meer. Hij
heeft de helft in handen van een handboek dat in vier delen zal verschijnen en van
een ongekende degelijkheid en schoonheid is. Tientallen geleerden voeren de lezer
door een ingewikkelde stof. Uitgeven is ingewikkeld, de uitgeversstructuur is nog
ingewikkelder. Om een leek bij voorbeeld uit te leggen hoe de firma's Kluwer en
Elsevier in elkaar zitten, kost nagenoeg een dag. Tot voor kort meende ik dat de
Belgische uitgeverswereld betrekkelijk doorzichtig van structuur was; na de lectuur
van Romain Vanlandschoots Joris Lannoo, drukker en uitgever voor Vlaanderen
1891-1971 (Tielt/Weesp 1984) en Ludo Simons Geschiedenis van de uitgeverij in
Vlaanderen (Tielt/Weesp 1984, verschenen is het eerste deel) bleek de doorzichtigheid
een illusie. Men struikelt in Vlaanderen over paters, ruzies en gecompliceerde
concernsamenstellingen.
Ofschoon de uitgeverij in Amerika natuurlijkerwijze een bedrijfsvorm is die veel
later opkwam dan in Europa, heeft haar kortere geschiedenis niet het voordeel dat
zij in een paar woorden is samen te vatten. Het oudste Amerikaanse uitgevershuis
dat nog bestaat werd in 1786 opgericht. De historie van menige grote Amerikaanse
uitgever van dit moment gaat vaak niet veel langer dan een halve eeuw terug. Maar
in die halve eeuw exploderen deze bedrijven tot giganten, kopen elkaar op en hebben
onderling niet zelden personele banden. Ruzies binnen één concern zijn volstrekt
normaal. Een fenomeen dat overigens ook in Nederland voorkomt. Hoewel Querido
en de Arbeiderspers tot één en hetzelfde concern behoren, heeft het in het verleden
dikwijls niet helemaal geklikt tussen deze twee poten van de Weekbladpers. Onlangs
mocht men het nog meemaken dat twee poten van het Kluwerconcern (nu: Bert
Bakker en Contact) ruziënd door alle kolommen van de weekbladen vlogen. Een
verschil tussen Nederland en Amerika is het veel eerder optreden van concernvorming
en aandelenruzies in de VS dan in Holland. De echte gezelligheid - die men in
Nederland bij sommige uitgevers nog steeds kan meemaken - bestaat in Amerika al
lang niet meer. Wil men in Nederland nog wel eens juichen bij een oplage van 20.000
exemplaren, in Amerika is de uitgeverij bijna uitsluitend een zaak van
honderdduizendtallen: in oplage en in geld.
Het beste specimen van de bovengeschetste Amerikaanse uitgeverij is Random
House. De structuur van deze firma is, gelet op haar fondscatalogus Books in print
(1983) als volgt: onder de paraplu van Random House, Ine. fungeren de imprints
Random House, Alfred A. Knopf, Pantheon en Vintage. Deze vier sub-uitgevers
voeren ieder een aantal eigen reeksen. Aan sommige reeksen is vaak niet te zien van
welke Random-poot ze stammen. Zo lijkt de beroemde Modern Library een
zelfstandige uitgeverij maar zij is een afdeling van Random House. Tot slot
vertegenwoordigt Random House, Inc., waarvan de boeken in Nederland worden
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geïmporteerd door Van Ditmar, nog een groot aantal uitgevers, bij voorbeeld de
hard-covers van Ballantine en Reader's Digest Books.

Het vignet van Random House

Drie mannen - om mij te beperken - hebben een belangrijke positie gehad in de
voorgeschiedenis en huidige historie van Random. Horace Liveright, Bennette Cerf
en Alfred A. Knopf. Over de laatste heb ik nu reeds enige jaren ruzie. Daarom los
ik deze twist - hoe zijn achternaam wordt uitgesproken - voor eens en altijd op: Knopf
wordt uitgesproken als ‘Knupf’ (de ‘k’ wordt écht fonetisch gerealiseerd); als bewijs
verwijs ik de twijfelaar naar Webster's (...) an dictionary of names of noteworthy
persons with pronunciations (1963, p. 829.) Horace Brisbin Liveright (1886-1933)
richtte met Albert Boni in 1918 uitgeverij Boni and Liveright op. Op zijn oude dag
zou Liveright toneelprodukties gaan doen, na 1924 bracht hij onder andere een
theaterversie van Dracula en een opvoering van Theodore Dreiser An american
tragedy dat Liveright in 1925 uitgaf.

Het vignet van Alfred A. Knopf

W.H. Hudson
In 1923 belde Richard (Dick) Simon zijn oude schoolvriend Bennett Cerf (1898-1971)
op en vertelde: ‘Ik werk bij Liveright maar ik wil daar weg. Ik heb het voornemen
met Max Schuster een eigen uitgeverij te beginnen. Zou jij er wat voor voelen om
mijn plaats in te nemen bij de oude Liveright?’ Cerf - wiens ideaal het was om
uitgever te worden - trad in dienst bij Liveright op een vreemde wijze. Hij werd direct
vice-president maar moest de noodlijdende Liveright in ruil daarvoor $25.000 lenen!
In dezelfde jaren als Liveright, debuteerde een aantal andere mannen als uitgever:
Knopf, Huebsch, en iets later Simon, Schuster en Guinzburg. Zij waren allemaal
jood ‘en veranderden de uitgeefgeschiedenis van Amerika’.
Deze ‘young Jews’ (de citaten zijn van Cerf) bepalen tot op heden de Amerikaanse
uitgeverij. Op een vermakelijke wijze heeft Cerf haar wel en wee opgeschreven in
zijn memoires At Random. The reminiscences of Bennett Cerf (New York 1977).
‘Opgeschreven’ is niet helemaal juist. Tussen september 1967 en februari 1968 hield
Mary R. Hawkins voor The Columbia Oral History Program eenentwintig gesprekken
met Cerf. Deze werden op papier uitgewerkt en ingezien door Cerf. Zijn plotselinge
dood in 1971 liet het werk onvoltooid achter. Cerfs vrouw en Albert Erskine maakten
er uiteindelijk het boek van. Een verrukkelijk boek, vooral vanwege zijn openhartige
kwaadaardigheid. Cerf noemt Dreiser ‘de gierigste en meest onaangename man die
ik ooit in mijn leven heb ontmoet’, ‘Knopf had iets dat Liveright ontbrak: klasse’
enzovoorts. Uit dit laatste citaat blijkt al dat Cerf niet lang bij Liveright zou blijven.
Liveright begon met musicalprodukties (Cerf: ‘Musical shows are murder’) en het
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eind was zoek. Liveright vergokte zijn kapitaal en was genoodzaakt zijn fondssucces
The Modern Library te koop aan te bieden. Cerf vond weer een oude schoolvriend,
Donald Klopfer, en samen met hem kocht hij The Modern Library voor $215.000.
De compagnons waren in het bezit gekomen van een geniaal concept (de voorloper
van een pocketreeks; goede boeken voor een lage prijs) dat de basis zou worden van
Random House. Een van de eerste brieven die de nieuwe firmanten kregen was er
een van Knopf. Deze meende een zeker recht te hebben op de royalties van W.H.
Hudson Green mansions dat in de Modern Library zat. Knopf had echter geen wettig
bewijsmiddel om zijn claim aan te tonen. Cerf en Klopfer geloofden Knopf op zijn
woord en zegden hem zes dollarcent per verkocht exemplaar toe. Uit deze deal groeide
een vriendschap tussen Cerf en Knopf die later zou leiden tot de uitgeversgigant
Random & Knopf.
Toen ik het verhaal over Hudson in de memoires van Cerf las, had ik nog nooit
gehoord van deze Hudson die aan de psychologische basis zou staan van een van de
allergrootste uitgeverijen van de USA. In moderne naslagwerken komt men nooit of
zelden W.H. Hudson tegen. Daarom een korte schets over deze in Zuid-Amerika uit
Amerikaanse ouders geboren, inmiddels vergeten schrijver die voor Amerika werd
ontdekt door Knopf. William Henry Hudson werd in 1841 geboren in Argentinië.
Hij ging in 1869 naar Engeland waar hij leed onder ziekten, armoede en eenzaamheid.
Pas in 1900 verkreeg hij de Britse nationaliteit. Een jaar la-
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ter een staatspensioen waar hij later vrijwillig vanaf zag. Hij overleed in 1922 te
Londen. Al zijn boeken werden in Engeland gepubliceerd; hij debuteerde in 1885.
Nadat ik Hudsons naam had leren kennen, heb ik enkele boeken van hem gelezen.
Hij verdient waarachtig een herontdekking! Ofschoon zijn verzameld werk
vierentwintig delen kent, schijnt hij nog slechts voort te leven omdat Jacob Epstein
de hoofdfiguur uit Green Mansions - Rima - in steen hakte.
Met de verwerving van de Modern Library in 1925, die toen 108 titels omvatte,
begon de zegetocht van de nationalistische, conservatieve Amerikaan Cerf en zijn
compagnon Klopfer. In 1936 zou de firma tijdelijk worden uitgebreid met een derde
directeur: Robert (Bob) Haas. De Modern Library werd gerestyled en tussen 1925
en 1927 werd er hard gewerkt om nieuwe titels uit andere fondsen op te kopen of
vertalingen te verwerven (bij voorbeeld Gide). Na 1927 bemoeide Cerf zich weinig
meer met de Modern Library (‘die liep vanzelf’) maar deed hij meer aan originele
fondsvorming. De Modern Library valt het best te vergelijken met de Nederlandse
Salamanderreeks: boeken die elders duur zijn uitgegeven goedkoop herdrukken.
Cerfs volgende stap was het verkrijgen van de rechten voor Amerika van Meynells
fameuze Engelse bibliofielenreeks, de Nonesuch Press. Ook dat lukte uiteraard.

Ulysses
Eugene O'Neill (‘de mooiste man die ik ooit ontmoette, naar hem kijken was
zielsbevredigend’, nota bene: Cerf was getrouwd) werd als auteur binnengehaald.
Joyce, die in 1934 verboden was in de Verenigde Staten, zou en moest Cerf ook in
zijn fonds hebben. Ulysses was uitsluitend in Parijs, bij de Parijse Shakespeare and
Company te verkrijgen. Cerf beschrijft hoe iedere Amerikaan die Joyce's chef d'oeuvre
wilde lezen naar Frankrijk reisde om daar een Ulysses te kopen en het boek vervolgens
naar Amerika smokkelde. In 1932 vond Cerf een advocaat die de zaak wel aandurfde;
Joyce's uitgever tot dan toe in Amerika, Viking, was er te bang voor. Cerf forceerde
een proefproces door een exemplaar van Ulysses met veel bombarie langs de douane
te laten dragen. Hij won het proces en in 1934 kon heel Amerika kennis nemen van
dit zogenaamd verdorven boek. In hetzelfde jaar nam hij een integrale Proust-vertaling
uit 1925 van een uitgever over. Van de oorspronkelijke zeven delen maakte hij een
schitterend uitgevoerde vierdelige set, verpakt in een houten foudraal. Kassa! Een
volgend kasstuk was Bennett Cerf zelf: hij ging humoristische boeken schrijven. Ik
heb er één gelezen en ik vond het vreselijk, maar uitgeverij Simon & Schuster (welke
twee heren we reeds eerder tegenkwamen) zag er wat in. In 1948 had Cerf al vier
boeken op zijn naam staan.
Langzaam aan raakt Cerf in het zenit van zijn roem: hij gaat colums schrijven,
krijgt een radioprogramma Books are bullets en treedt op in een babbelprogramma
op de televisie. Als zijn eigen hoogtepunt beschouwde Cerf zijn column in Reader's
digest (‘an especially generous source of extra income’.)
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Naarmate hij in roem en aanzien stijgt, komt Cerf in dat typisch behoudende
Amerikaanse vaarwater terecht: bevriend met Frank Sinatra, liefhebber van Reader's
digest en zich poserend als het geweten van de natie. Hij verwerft de ene na de andere
auteur (Faulkner was bij voorbeeld een geniale aanwinst), koopt in 1968 bijna de
hele editor-staf van Simon & Schuster op en lijkt soms een misstap te begaan maar
wordt steeds gered door zijn koopmanstalent. Zo neemt hij in april 1960 Knopf over
- waarmee hij de tot de verbeelding sprekende Borzoi books in handen krijgt - en hij
lijkt het even rustig aan te moeten gaan doen. Integendeel: in 1961 koopt hij van
Knopfs zoon Alfred A. (Pat) uitgeverij Pantheon (‘we paid too high a price for
Pantheon’) maar op het juiste moment wordt Pasternaks Dr. Zhivago een dusdanig
succes dat Random-Knopf-Pantheon kon zwemmen in het geld. Men kan zich
nauwelijks een voorstelling maken van het succes van Pasternaks boek. Cerf: ‘Alleen
al de opbrengsten van twee edities van Dr. Zhivago leverden ons een bedrag op dat
de helft was van wat we betaalden voor de overname van het hele Pantheon-fonds.’
Het klinkt ordinair, het is ongelooflijk Amerikaans maar het is waar: Cerf róók succes.
Jacqueline Susann kwam op Cerfs kantoor. Hij werd overdonderd door deze vrouw
en gaf haar Valley of the dolls uit. Kenners van triviale literatuur weten dat dit boek
een absolute seller werd. Het staat er zwart op wit in Cerfs memoires (p. 217): ‘I
never read it.’

At Random
Cerfs gedenkschriften heten, zoals vermeld, At Random en dat betekent uiteraard
‘op de (uitgeverij) Random’. Amerikanen lezer echter iets anders: de uitdrukking ‘at
random’ betekent ‘zo maar, in het wilde weg’. Het lijkt inderdaad of Cerf maar wat
aanrommelde en het geluk hem uitsluitend in de schoot viel. Dienaangaande is het
aardig hoe Cerf aan de naam van zijn uitgeverij kwam. Ontwerper Rockwell Kent
zat begin 1927 te praten met Cerf. De laatste zei: ‘Ik zei zojuist dat we een paar
boeken op goed geluk, een beetje in het wilde weg (at random) gaan uitgeven. Laten
we onze uitgeverij Random House noemen!’ Rockwell reageerde onmiddellijk met:
‘Een prachtige naam. Ik zal je handelsmerk tekenen’ en Rockwell tekende een
imaginair Engels landhuis. Er bestaat nergens een Random House maar de uitgeverij
met die naam werd een begrip. Wie dit verhaal niet gelooft raadplege p. 65 van Cerfs
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boek. Rockwell heeft het elders met klem bevestigd. Het zijn kleine dingen:
beeldmerken en namen, maar ze kunnen van groot belang zijn. De rennende vrouw
met toorts, dat het beeldmerk zou worden van The Modern Library, is in al zijn
eenvoud ook al zo'n trouvaille.
Wie de fondslijst bestudeert van Random komt een onvoorstelbare hoeveelheid
trash tegen. Het fonds lijkt daardoor nogal onevenwichtig. Kookboeken, strips,
lachboeken en andere kenmerkende americana. Maar ook de groten uit de
wereldliteratuur. Wat dat betreft is Cerf minder bang dan menige Nederlandse uitgever
van stand. Cerf heeft altijd geredeneerd: wat verkoopt, geef ik uit. Onleesbare rimram
als Schillebeeckx' Jesus, Schulz' Charlie Brown en Goethes The sorrows of the young
Werther and Novella signaleert men bij een en dezelfde uitgever. Men stelle zich
Athenaeum-Polak & Van Gennep voor dat zowel Augustinus als Henk van der
Meyden uitgeeft! Toch kan men Random House niet bestempelen als een geldfabriek.
Het gaf immers Proust en Joyce uit in de jaren dertig. Nederland moest op vertalingen
van deze twee cracks wachten tot ver na de Tweede Wereldoorlog. Ondertussen zal
geen mens beweren dat Joyce en Proust ‘gemakkelijke’ schrijvers zijn.
Wat kan de boekenvriend de komende jaren verwachten van Random? Ik meen:
van alles. Tuinboeken, de complete Kleist in vertaling, leerboeken Spaans en Sixty
Photographs van Alfred A. Knopf. Dit laatste boek van Knopf jr. verscheen al in
1975. Alles kan bij Random & Knopf, blijkbaar ook Mildred Knopfs Cook, my
darling dauhter (1959), Edwin en Mildred Knopfs The food of Italy and how to
prepare it (1964) en... ja wat al niet. In de fondscatalogus-1983 staan tien publikaties
van de baas Bennett Cerf. De verheven uitgever blijkt niet uitsluitend bij Simon &
Schuster gepubliceerd te hebben. Leverbaar bij zijn eigen bedrijf zijn onder andere:
Silliest pop-up riddles, More riddles en Riddle-de-dee. Wat een wonderlijk leven en
werken heeft een Amerikaanse uitgever toch!
In de prachtig ontworpen en beletterde aanbiedingscatalogi komt men soms de
vunzigste boeken tegen. Tegelijkertijd hoogtepunten uit de wereldliteratuur. In Cerfs
gedenkschriften staan letterkundige observaties van belang naast de liefde van de
uitgever voor baseball-teams en de uitlui van cerf (boven de foto van een van puur
geluk schaterende familie; vrouw, man, twee kloeke zoons): ‘I've had a very happy
life. I've been lucky as lucky as can be - lucky to have Donald as my partner and
Phyllis as my wife, and to have two sons of whom I am very proud.’ Amerika kan
trots zijn op een van zijn grootste uitgevers. Cerf was bij leven en welzijn trots op
zich zelf en zijn familie. The American way of publishing; zij bestaat. Cooking
Goethe, Baseballing Joyce.
■
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Legende over een legende
Jaap Hartens vie romancée over de toneelspeelster Else Mauhs
Else Mauhs, de ontvoering van een legende door Jaap Harten Uitgever:
Querido, 152 p., f27,50
Diny Schouten
Jaap Hartens boek over de toneelspeelster Else Mauhs (1885-1959) is, in tegenstelling
tot wat men verwachten zou, géén biografie. ‘Juist het correct vermelden van al die
feiten blokkeert me waanzinnig. Op die manier wordt het een dissertatie voor
dramaturgen en dat is toch niet mijn bedoeling,’ verklaart de auteur, na twee jaar
zwoegen ‘de wanhoop nabij’, in een in extenso weergegeven gesprek met zijn
huisgenoot Oskar, aan wie het boek ook is opgedragen. In dank voor diens gezonde
kijk op de zaak? Oskar geeft hem het volgende montere advies: ‘Schrijf nou een
“mensenboek”, zoals Reve dat zo treffend noemt, en geen droge geschiedenis over
dat toch al miserabele Nederlandse toneel. Wie weet nu nog wie Verkade was of Cor
van der Lugt Melsert? Slaapverwekkende figuren voor een lezer van beneden de
honderd jaar. (...) Je mag die lastige tante van jou wel héél bont toetakelen, wil je
haar nog tot leven wekken. Laat haar maar door je zogenaamde biografie heen
swingen. Wahrheit únd Dichtung: dat is de enige formule waarmee je er nog uit
komt.’
Met deze huiselijke scène (saillant detail: het dak lekt) opent Jaap Hartens Else
Mauhs, de ontvoering van een legende. Vindt Harten de toevoeging van zijn realiteit
in 1983 noodzakelijk om er een ‘mensenboek’ van te maken? Ik niet - maar het is
altijd moeilijk om deze plaats níét te misbruiken voor de beschrijving van het boek
zoals je dat zelf gehad had willen hebben. Ik vind het ook niet juist om hier te
jammeren over de fantastische traditie van de Engelsen wat de biografie betreft:
onder al die fantastische biografieën die in Engeland verschijnen, blijkt bij nadere
inspectie heel veel saais en plichtmatigs te zijn.
Maar een ‘dissertatie voor dramaturgen’, is dat zo iets gruwelijks als Jaap Harten
veronderstelt? Ik ben nogal verontwaardigd over zijn stap, om álle bronvermelding
dan maar weg te laten. Gelukkig is hij niet zó met zijn onderwerp gaan swingen dat
hij alle ‘feiten, data, gegevens over ensembles waarbij ze gespeeld heeft’ (waarover
hij ‘urmt’, volgens Oskar) achterwege laat. Toch maakte Harten het zich onnodig
moeilijk. Ik zou tenminste tevreden zijn geweest met een veel simpeler opgezette
‘documentaire’: veel plaatjes en een zo informatief mogelijke tekst. Véél Wahrheit
en géén Dichtung. Wie Verkade en Van der Lugt Melsert waren kan worden uitgelegd.
En: hardcover, graag.
Harten koos voor het genre van de vie romancée, waarin de gedachtenen
gevoelswereld van de hoofdpersoon sprekend zijn verbeeld. Voor zulke Dichtung
valt wel wat te zeggen, maar het vereist veel goede smaak om geloofwaardig te zijn,
en Hartens smaak is niet steeds de mijne. Zo ben ik bereid te geloven dat Else Mauhs
werkelijk over ‘de lichtstad’ en ‘la Reine du Monde’ sprak als ze Parijs bedoelde.
Maar dacht zij letterlijk, in 1920, ‘verdomme’? Sprak iemand in 1925 heus over
koningin Emma als ‘die kille trut’? Maakt Harten Else Mauhs' intree als vijftienjarige
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in het 1900-Amsterdam van Breitner (ze was opgegroeid in Mühlheim, een grauwe
voorstad van Keulen) niet al te mooi? (‘Dit is mijn stad,’ dacht Else, domweg gelukkig
op de Dam.)

Nachtvlinder
Toch is het wel een ‘mensenboek’ geworden. Else Mauhs krijgt van Jaap Harten de
tobberige, frêle gestalte van een buitengewoon begaafde actrice, die in haar persoonlijk
leven niet tot de overgave in staat was die ze op het toneel wél bereikte - een
ongelukkige eenling, die met niemand vertrouwelijk was. Haar vader, beeldhouwer,
stierf vóór haar geboorte; haar moeder, een Deutsch-gründliche liefdeloze vrouw,
vergaf het haar dochter nooit dat zij, met een opleiding tot concertzangeres, voor het
toneel gekozen had, in de ogen van haar moeder een ander woord voor bordeel.
Natuurlijk was er de verkeerde echtgenoot, de joodse bookmaker en gokker Max
Poons, die haar veelvuldig bedroog met prostituées, een ongelukkig huwelijk dat
Else Mauhs zelf na vijftien jaar beëindigde. Van Poons had ze een dochter, Inga, die
drie jaar voor hun huwelijk geboren was. Vreemd genoeg vermeldt Harten niets over
die dochter als volwassen vrouw, en het lijkt daarom aannemelijk dat ook die
moeder-dochter-relatie slecht was. Misschien waren er vriendinnen? Harten zet er
vraagtekens bij; ook tegenover hem (ondanks hun elfjarige ‘intieme vriendschap’)
moet ze uiterst gesloten zijn geweest.

Else Mauhs als Eline Vere, 1918

In haar eerste grote rol, als Katrien Richter in Schnitzlers Der Ruf des Lebens,
twaalf jaar na haar debuut bij Het Rotterdamsch Tooneel, zag ze eruit als een
‘tuberculeuze nachtvlinder’. Die etherische gestalte was het gevolg van een drastische
vermageringskuur van drie glazen onverdund citroensap per dag. ‘Het effect bleef
niet uit: Else Mauhs werd een slanke, elegante vrouw met aristocratische allure. De
normale functie van haar maag- en darmsysteem had zij voorgoed verwoest.’
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Else Mauhs als de dame met de camelia's, 1926

Ze bezat een zwakke gezondheid, en was fysiek nooit in staat om in meer dan drie
voorstellingen per week op te treden. Harten noemt haar vertederd ‘de Muis’, ook
wel ‘Muizenpoot’, en beschrijft haar als de lieveling van het publiek, die gehaat werd
door haar jaloerse vrouwelijke collega's. Maar ze kon malicieus terugpesten, alleen
is Harten (die haar in haar treiterijen volkomen gelijk lijkt te geven) niet erg eerlijk
in het vermelden van de wa-
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re oorzaak ervan. Mauhs had het speciaal gemunt op Nel Stants (‘Mauhs, de
etherische, was allergisch voor dat boter-, kaas- en eierentype’), aan wie Verkade
háár rol van Ophelia gegeven had. Ook koos Verkade voor zijn meest grote
onderneming: St-Joan van Shaw Nel Stants uit als Jeanne d'Arc. Dat Verkade
gevonden kan hebben dat Else Mauhs' subtiele innerlijk niet erg correspondeerde
met de kracht en forsheid van een boerendochter uit Lotharingen, verzwijgt Harten.
Hij neemt slechts de kennelijk van Mauhs afkomstige roddel over dat Verkade alleen
de vrouwen uitkoos ‘die zijn slaapkamer frequenteerden.’
Een andere roddel is dat Verkade soms verdween naar Nice, met de gages van het
gehele gezelschap (het Vereenigd Tooneel, dat de Amsterdamse schouwburg
bespeelde, met een aantal onderbrekingen speelde Mauhs vanaf 1918 veelal in
Amsterdam) in zijn zak. ‘Hij had weer een nieuwe truc uitgedacht om de bank te
laten springen. Berooid kwam hij dan terug en zijn broer, directeur van de Zaanse
koekfabrieken, kon ons allemaal een cheque sturen om het weer goed te maken.’
Deze anekdote kan ik niet erg rijmen met de (buitengewoon zorgvuldig
gedocumenteerde) biografie van Eduard Verkade, die mevrouw Dr. E.F.
Verkade-Cartier van Dissel over haar echtgenoot publiceerde (1978, De Walburg
Pers). Uit die biografie blijkt dat Verkade als vernieuwend toneelleider onmenselijk
grote financiële risico's persoonlijk moest dragen, maar dat hij zijn acteurs nimmer
een cent te kort heeft gedaan. ‘Ik wil essentialia scheiden van details,’ schrijft Harten,
maar dat klinkt wel erg wrang bij het overnemen van zulke forse roddels, zonder ze
na te trekken.

Sterallures
Bewijsbaar onjuist is Hartens weergave van de toneelspelersstaking in 1919, als zou
Else Mauhs toen, door mee te staken, solidair geweest zijn met de door haar in zijn
werk zeer bewonderde Verkade. ‘Eduard Verkade was een scherpe voorvechter van
deze protestactie; hij vroeg meer subsidie aan de overheid.’ Uit de biografie van
mevrouw Verkade blijkt overduidelijk dat Verkade nooit een scherpe voovechter
geweest kan zijn van een staking die in feite tegen hem gericht was, die hem financieel
zeer veel schade deed en zijn sollicitatie als vaste bespeler van de Amsterdamse
schouwburg onmogelijk maakte. Details voor een dissertatie voor dramaturgen?
Hartens identificatie met Mauhs gaat erg ver; elke poging tot evaluatie laat hij
achterwege. Bij voorbeeld, hoe ‘modern’ was Mauhs? Na haar succesvolle rol als
Njoe in het gelijknamige stuk van Ossip Dymov (1925) verklaarde zij in een interview:
‘Mijn ideaal is het ultramoderne toneel, met zijn toegespitste psychologie en
overweldigende explosie der instincten. Ik zie vooral veel in de jongste Russische
literatuur.’ Dat klinkt heel vooruitstrevend. Van klassiek toneel hield ze niet, ze
speelde niet in Verkades Vondel-uitvoeringen (Maria Stuart, Faëton, Noah, Joseph
in Dothan); Verkades liefde voor middeleeuws toneel deelde ze al helemaal niet.
Haar successen waren romantische stukken, die speciaal voor haar op het repertoire
werden genomen, meest voormalige Sarah-Bernhardt Schlagers als L'Aiglon (Het
Adelaarsjong) van Rostand, La dame aux Camélias van Dumas, La femme X (Bisson)
en Elisabeth, la femme sans homme (Josset). Mevrouw Verkade noemt haar ondanks
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al haar gaven ‘geen echt moderne actrice’, meer een soort overgangsfiguur tussen
twee toneelperioden.
Ook over haar sterallures schrijft Harten weinig: niets over haar verbreken van
contracten, haar weigeringen, haar eisen, slechts - op verzoenende toon - dat ze wel
eens ‘grillig’ gevonden werd. Ongewild misschien is door het gebrek aan feitelijkheid
zijn boek een soort hagiografie geworden, met aanhalingen als ‘Men schreef: Else
Mauhs stond in Rembrandt-licht, gloedvol en magnetisch.’ Hartens bewoordingen
doen in exaltatie daar niet voor onder:
‘een kleine eenzame vrouw, met ogen die achter de horizon gekeken hebben en
een stem die daarvan vertelt’; ‘van haar gespierde vingers lopen onzichtbare draden
waarmee ze de sterren van koers kan doen veranderen’; ‘in de speelzaal van haar
verregende middagen wist zij dat de tijd een fictie was’; ‘Else kwam het best tot haar
recht wanneer zij de mineurtonen van haar harp voortaan zou versterken met
criminele, atonale klanken’; ‘haar Ophelia was een transparant raadsel, dat verdween
als wegstervende muziek’; en: ‘Was de nachtzijde van het menselijk “innerlijk
behang” niet inherent aan haar eigen leven?’ Zijn zulke zinnen nodig om ‘de legende
te ontvoeren’? Het is meer ‘Dichtung’ dan ik verdragen kan.
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Tussen religie en seksualiteit
‘La Regenta’: een indrukwekkend Spaans epos eindelijk vertaald
La Regenta door Leopoldo Alas Vertaald en ingeleid door John Rutherford
Uitgever: Penguin 734 p. f 48,60 Importeur: Nilsson & Lamm
Jan van Luxemburg
In 1884 verscheen het eerste deel van wat Mario Vargos Llosa de beste Spaanse
roman van de negentiende eeuw heeft genoemd, La Regenta. Nu, honderd jaar later,
verschijnt de eerste Engelse vertaling. Schrijver van La Regenta is Leopoldo Alas,
tot dan toe bekend als de auteur van korte verhalen maar vooral, onder het pseudoniem
Clarín (Klaroen), als een hekelende en gevreesde criticus van de wat ingeslapen
brave Spaanse literatuur, waar eigenlijk alleen Pérez Galdós, de leermeester en vriend
van Alas, romans van kwaliteit leverde.
Alas' romandebuut was geen bescheiden onderneming. In twee jaar tijds verschenen
de twee delen, die nu in de Engelse vertaling, meer dan 700 grote pagina's beslaan.
De vertaler, John Rutherford, bekent dat de vertaling hem vijf keer zoveel tijd heeft
gekost als het origineel aan Alas. Beider tijd is goed besteed.
La regenta, echtgenote van de exregent, rechter in ruste Don Víctor Quintanar is
Ana Ozores, onbetwiste schoonheid van het sombere regenachtige provinciestadje
Vetusta, waarin men gemakkelijk Oviedo kan herkennen. Ana is vrouw tussen drie
mannen. Ze is getrouwd met Quintanar en twee andere mannen dingen naar haar
diverse gunsten. Haar man Don Víctor is vele jaren ouder dan zij, hij is meer
vertrouwd met de Spaanse klassieken en de jacht dan met liefde en gezinsleven. Het
huwelijk is kinderloos en beide echtelieden hebben een eigen slaapkamer betrokken,
zodat Quintanar Ana niet wakker hoeft te maken wanneer hij met zijn trouwe vriend
Crespo voor de jacht vertrekt.
De twee andere mannen zijn Don Alvaro de Mesía, de lokale Don Juan, en Don
Fermín de Pas, de kanunnik-theoloog, belast met de officiële preken in de kathedraal,
tevens vicaris-generaal van de bisschop. Don Fermín is de biechtvader van Ana en
dat is geen sinecure. Als hij Ana van zijn oude voorganger ‘overneemt’ vindt een
urenlange generale biecht plaats, die Don Fermín in staat moet stellen Ana goed te
leren kennen en op deze eerste sessie volgen vele andere, bij voorkeur buiten de
gewone biechturen om. Zo ontstaat een hechte en intieme band tussen beide gelovigen,
die elkaar broeder en zuster noemen, maar waarbij de openhartigheid zeer lang alleen
van de kant van de biechtelinge moet komen. Don Fermín is ook een centrale figuur
binnen de machtsverhoudingen in Vetusta, hij wordt geadoreerd door zijn veelal
vrouwelijke biechtelingen, gewantrouwd en gehaat door liberalen, vrijdenkers en de
slachtoffers van zijn financiële praktijken, beroddeld door collega's en gelovigen.
Strak houdt hij de touwtjes in handen in het bisschoppelijk paleis, waar de bisschop
niet méér hoeft te doen dan zijn aanwijzingen uit te voeren.

Eenvoudige afkomst
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Maar Don Fermín zit zelf ook aan de lijn en wel die van zijn moeder Doña Paula.
Zij, van uiterst eenvoudige afkomst, heeft al vroeg begrepen dat de enige weg naar
een carrière voor haar zoon via de priesterwijding loopt en voor die carrière neemt
ze dienstjes aan bij steeds hogere priesters, waarbij ze eros en chantage allerminst
schuwt. Als Fermín zijn voorlopig eindpunt heeft bereikt, houdt zij zijn gangen
nauwkeurig in de gaten, zo nodig met behulp van het personeel. Alleen tot zijn
biechtsessies heeft Doña Paula tot haar verdriet geen toegang. In haar vitaliteit en
seksualiteit is zij heerseres over de man en over de kerk, zoals dat ook geldt voor La
regenta: de heerseres.
Ook Don Alvaro dingt naar de gunsten van Ana, maar hij heeft geenszins de
spirituele pretenties van zijn rivaal. Hij is voorzitter van de plaatselijke liberalen en
een centrale figuur in de herenclub, waar men druk speculeert over Alvaro's kansen
Ana's kuisheid te verbreken. Voor zijn onderneming neemt hij de tijd. Hij is een
ervaren Don Juan en hij heeft er vele lange maanden voor over zijn doel te bereiken.
Als hij dat bereikt heeft, zijn Ana inmiddels ook de sensuele verlangens van haar
geestelijke leidsman duidelijk geworden.
Ana Ozores is een gevoelige en sombere vrouw. Haar treurige isolement wordt
naturalistisch verklaard door haar moederloze jeugd en door de ingrijpende ervaringen,
toen haar vroegste emotionele contacten door haar omgeving beroddeld en bezoedeld
werden. Nu leeft ze geïsoleerd en verveeld in een provinciestad waar roddel en regen
de voornaamste constanten zijn. Ze zoekt haar uitlaat, haar opwinding in het
religieuze, daarbij gestimuleerd en opgezweept door Don Fermín, die zo zijn macht
op haar uitoefent. De kanunnik bereikt zijn hoogtepunt als Ana blootsvoets deelneemt
aan de processie op Goede Vrijdag, waar godsdienstige extase, machtslust en
masoschisme onlosmakelijk verenigd zijn in Ana's gang als krijgsgevangene in Don
Fermíns triomftocht.
La Regenta is een boek van wankel evenwicht tussen religie en seksualiteit en van
touwtrekkerij tussen twee mannen. De kansen van beide pretendenten wisselen elkaar
af en de roddelende gemeenschap van Vetusta houdt de wisseling der kansen
nauwkeurig bij. Het precaire evenwicht tussen beide pretendenten wordt subtiel en
uitermate komisch uitgebeeld als op een tuinfeestje Don Alvaro en Don Fermín om
beurten proberen een vastgeraakte schommel los te krijgen. In die schommel bevindt
zich de lichtzinnige schoonheid-op-retour Obdulia en het lukt de beide galante heren
niet hun doel te bereiken zonder haar terloops te moeten aanraken.
La Regenta is op zulke momenten een bijzonder geestig boek, maar het is toch
vooral een somber boek, vol pessimisme over wat mensen doen en over wat hen
beweegt. Don Alvaro is kil en berekenend. Don Fermín evenzeer en daarbij nog een
huichelaar die zijn eigen motieven nauwelijks doorziet. Anna is vooral slachtoffer,
slachtoffer van haar opvoeding, van haar onvermogen een bruikbare levensvervulling
te vinden, van de frigiditeit van haar man en van de roddelende Spaanse provinciestad.
Alles eindigt voor haar fataal. Don Fermín zorgt ervoor dat aan Quintanar Ana's
overspel ter ore komt. Quintanar wordt in een melig duel door Don Alvaro gedood
en daarna wordt Ana door Don Fermín teruggewezen. Wanneer ze herstellend van
een depressie en een ziekte na haar mans dood de troost en de vergeving van de
biecht zoekt en nederig aanschuift bij de andere wachtende vrouwen, weigert de
kanunnik haar die biecht af te nemen. Dreigend komt hij op Ana af, naar het Ana
toeschijnt om haar te doden. Dan verdwijnt hij wankelend in de kerkelijke veiligheid
van de sacristie. Ana blijft in zwijm achter en de roman eindigt met de kus van de
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acoliet Celedonio, een homoseksueel, die ‘in een perversie van zijn perversie’ probeert
hoe het is een vrouw op de mond te kussen.
La Regenta is een uiterst veelzijdige roman. Het is een kritiek op de kerk, een
kritiek die nooit helemaal het katholicisme afschrijft, maar zorgvuldige lezing zal
duidelijk maken hoe weinig illusies de romanschrijver Alas over religie en menszijn
had. Het is ook een kritiek op de Spaanse politiek, in die restauratiejaren een
handjeklap tussen liberalen en conservatieven. Het is een kritiek op machismo en
Ana is tussen alle geweld en huichelarij om haar heen met liefde getekend. Alas is
geen regelrecht emancipatoire schrijver. Zijn behandeling van bijfiguren als Obdulia
verraden een wat beschermende en ironische distantie tegenover de vrouw. In een
wonderlijke metafoor vergelijkt hij de ontluikende ‘perversie’ van de acoliet Celedonio
met de beginnende curven van een meisjesborst. Toch is Ana volwaardig en waardig
benaderd, ze is een heel bijzondere kruising van Emma Bovary in haar isolement en
Dorothea Brooke uit Middlemarch in haar navolging van de heilige Theresia. Maar
Ana is tegelijk vitaler dan Emma en extatischer dan Dorothea.
La Regenta is ten slotte een uitermate gecompliceerd boek. Het heeft een
ingewikkelde verteltechniek die het moeilijk maakt uitspraken te doen over betekenis
of auteursbedoeling. Het wordt daarbij dooraderd door een freudianisme
avant-la-lettre, zoals kan blijken uit deze passage waarin verdrongen seksualiteit,
autoritair gedrag, verplaatsing van affectie, vrouwelijke onbetrouwbaarheid bij
ondergevervolg op pagina 23
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Half Europa had zieke longen
De laatste jaren van Franz Kafka
Das Leben das mich stört Eine Dokumentation zu Kafka's letzten Jahren
1917-1924 door Robrant Hackermüller Uitgever Medusa, Wenen, f 65, Ger Witteveen
Van medici moest Franz Kafka niets hebben. ‘Diese empörenden Ärzte’, noemde
hij ze. En ergens anders zegt hij: ‘Karlsbad is ein grösserer Schwindel als Lourdes.’
Het is daarom ook niet zo verwonderlijk, dat hij de raad van professor Friedel Pick,
die in augustus 1917 bij hem een kwalijke longaandoening had geconstateerd en hem
in een sanatorium wilde laten opnemen, in de wind sloeg. Wat moest hij daar? In
1913 was hij een keer in het sanatorium van Dr. Hartungen in Riva aan het Gardameer
geweest, om de natuurgeneeskunde eens te proberen; veel baat had hij er niet bij
gehad. Nu had hij dus tbc. En wat dan nog? Half Europa had zieke longen, waarom
zou hij tot de andere helft behoren?
Kafka zag meer in de antroposofische leer van Rudolf Steiner, die de patiënten in
plaats van medicijnen een bezoek aan de pinakotheek voorschreef. Maar ook daar
ging hij niet naar toe. Hij vertrekt een maand later naar het platteland, naar Ottla,
zijn zuster, die in Zürau woont, en bestudeert de levenswijze van de boeren (‘die
wirklichen Erdenbürger’), hij wil ook boer worden.
De ziekte maakt hem vastberaden, hij neemt twee besluiten. Wanneer hij met Kerst
terug is in Praag, neemt hij definitief afscheid van Felice Bauer, met wie hij een vijf
jaar durende, voor hen zo tragische, maar voor ons zo verbazend fascinerende
verhouding heeft gehad. De extra vakantie, die hij heeft gekregen van zijn werkgever,
die ‘Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt’, wil hij in een definitieve vut-regeling
omzetten. Dat wil er bij de directie voorlopig nog niet in, hij krijgt verlenging van
zijn verlof tot april van het volgend jaar. Vijf jaar later, in 1922, zal zijn tweede
ontslagaanvrage wel worden ingewilligd. En zo breken de laatste zeven jaren van
het leven van Franz Kafka aan. In de Kafkaliteratuur is aan deze periode tot nu toe
relatief weinig aandacht geschonken. Zelfs zulke grote Kafkaexperts als Hartmut
Binder en Klaus Wagenbach hebben er slechts een paar bladzijden voor over.

Franz Kafka in Noord Bohemen, januari of februari 1922. Dit is één van de unieke foto's in de
omvangrijke catalogus van de tentoonstelling ‘Le siècle de Kafka’, momenteel in het Centre
Pompidou in Parijs. Afgezien van foto's, brieven en documenten van en over Kafka staan er
essays in van Jorge Luis Borges, Marthe Robert, Elie Wiesel, Jean Starobinski en vele anderen.
De catalogus is in de Nederlandse boekhandel verkrijgbaar. (295 p., f47, -, importeur: Idea
Books)
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Aan een volslagen onbekende in de Kafka-wereld is het te danken, dat die leemte
nu goeddeels is gevuld. De eenenveertigjarige Rotraut Hackermüller, lerares in
Wenen, heeft er met dit wonderschone plaatjesboek en begeleidende teksten voor
gezorgd, dat het hart van elke oprechte Kafka-fanaat sneller ging kloppen. Ik kon er
maar niet genoeg van krijgen. Maar ik voel vooral bewondering voor de schrijfster,
wie het, soms na eindeloos zoeken, getuige het dankwoord, toch maar gelukt is,
zaken boven water te krijgen en personen te achterhalen, die door iedereen als verloren
werden beschouwd respectievelijk onvindbaar leken. Klaus Wagenbach, de
samensteller van het fotoboek Franz Kafka, Bilder aus seinem Leben, dat vorig jaar
ter gelegenheid van Kafka's honderdste verjaardag uitkwam, zal bij het zien van dit
boek, wel fiks op zijn neus hebben gekeken. Dertig jaar foto's verzamelen en dan nu
ontdekken, dat dat nog te kort was.

Pensions
Drie jaar laat Kafka voorbijgaan voor hij tot inzicht komt, dat een behandeling in
een sanatorium onvermijdelijk is. In december van 1920 komt hij terecht in Matliary,
in de Hoge Tatra, gelegen in het oosten van Tsjechoslowakije, aan de grens met
Zuid-Polen. Vanaf de eerste dag wordt hij gesterkt in zijn oordeel over de medische
stand; hij is geschokt door de aanblik van zijn medepatiënten en de behandeling van
de artsen. Met een bijna sadomasochistische wellust, die herinnert aan zijn verhaal
‘In der Strafkolonie’, schrijft hij erover. Bij voorbeeld over een besnijdenisscène:
‘Alle besnijders hebben rode neuzen en stinken uit hun mond. Het is daarom ook
onsmakelijk, wanneer ze, nadat de snede is gemaakt, met hun mond het bloedige
geslacht uitzuigen, zoals is voorgeschreven. Het geslacht wordt daarna met houtmeel
bestrooid en is in drie dagen weer gezond.’ Hier ook maakt hij kennis met de
aankomend arts Robert Klopstock, van geboorte Hongaar en zelf tuberculeus. Deze
Klopstock zal hem tot het laatst begeleiden.
Negen maanden later is Kafka weer thuis in Praag. Zijn toestand gaat achteruit.
Verdere behandeling wordt sterk aangeraden, maar opnieuw laat hij drie jaar
voorbijgaan. Goed beschouwd heeft Kafka van de laatste zeven jaar van zijn leven
in totaal één jaar in verschillende sanatoria doorgebracht. Met korte tussenpozen was
hij op kantoor, de meeste tijd bracht hij elders door. Bij zijn zuster, bij Julie Wohryzek,
zijn tweede verloofde, in Wenen, bij Milena Jesenska, zijn Tsjechische vertaalster,
in hotels en, als die te duur werden, in eenvoudige pensions. In september 1923 is
hij samen met Dora Diamant in Berlijn. Het laatste halfjaar van zijn leven is tegelijk
diep tragisch, humoristisch en ontroerend mooi, dat je niet weet of je moet lachen
of dat er tranen in je ogen moeten komen. In april 1924 begeleidt Dora hem naar de
Weense universiteitskliniek van professor Hajek, een bullebak van de eerste orde,
zwager van Arthur Schnitzler, maar cultureel op zijn hurken. Dat bleek, toen de
toentertijd beroemde schrijver Franz Werfel bij Hajek informeerde, of het mogelijk
was, dat zijn vriend Kafka een kamer voor zich zelf kon krijgen. Hajek brulde: ‘Daar
schrijft mij ene Werfel, dat ik iets voor ene Kafka moet doen. Wie Kafka is, dat
vervolg op pagina 23
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Het hogere stelen
Hugo Claus en de klassieke oudheid
De mot zit in de mythe Hugo Claus en de oudheid door Paul Claes
Uitgever: De Bezige Bij, 360 p., f49,50
Rudi van der Paardt
Er is waarschijnlijk geen auteur in ons taalgebied die zoveel werk van andere
schrijvers heeft geadapteerd, die zoveel verwijzingen in zijn werk heeft opgenomen,
kortom zich zozeer een waardige leerling van Ezra Pound heeft betoond als Hugo
Claus. Lange tijd is dat nauwelijks opgemerkt. Slechts ten dele is dit verklaarbaar
uit het feit dat zijn vroege werk na het Bloem-ige debuut Kleine reeks zich tegen
elke traditie leek te keren. Zowel zijn proza als zijn poëzie vertoonde bij nauwkeurige
lezing immers talrijke brokken van teksten uit de wereldliteratuur.
Maar pas op het ogenblik dat Claus aan het bewerken van bestaande toneelstukken
begon, de aemulatio dus zichtbaar nastreefde, werd door verschillende critici een
netwerk van citaten (in de uitgebreide zin des woords), eerst en vooral in zijn romans,
blootgelegd. Ik denk hier met name aan de essays van Julien Weverbergh en Jean
Weisgerber, over respectievelijk Omtrent Deedee en De verwondering, die een aanzet
vormden voor veel scripties en academische studies over Claus' werk. Geleidelijk
aan ontstond een school van fanatieke Clauslezers (de Meester rept zelf veelal van
‘mijn personeel’), die zijn bestaand oeuvre op literaire verwijzingen en mythische
structuren onderzocht, en nieuw werk onmiddellijk van grondig commentaar voorzag.
Buiten de universitaire sfeer zijn deze publikaties, voor het merendeel Vlaamse
doctoraalscripties, nauwelijks bekend geworden. Het absolute hoogtepunt uit deze
Clausiana, het proefschrift waarmee Paul Claes in 1981 aan de Katholieke Universiteit
van Leuven promoveerde, De mot zit in de mythe, is nu in bewerkte vorm door De
Bezige Bij uitgegeven. Het specifieke van Claes' studie is dat daarin het gehele werk
wordt benaderd vanuit zijn wellicht belangrijkste inspiratiebron: de wereld van de
Grieks-Romeinse oudheid. Het gaat dus om veel meer dan vragen als: welke klassieke
(Claes spreekt liever van antieke) auteurs heeft Claus vertaald/bewerkt of welke
klassieke citaten heeft hij in zijn boeken gestopt. Zo speelt met name de mythologie
een belangrijke rol bij Claus en verwijzingen daarnaar van allerlei aard zijn door
Claes geregistreerd. Eén van de redenen waarom men De mot zit in de mythe een
voorbeeldige studie kan noemen, is dat dit boek ondanks de uitputtende opsomming
van allerlei namen en begrippen, die niet altijd evenveel met elkaar te maken lijken
te hebben, zo uitstekend leesbaar is gebleven.
De mot zit in de mythe is zeer systematisch opgezet. Het boek begint met een
overzicht van de uit talloze interviews geselecteerde commentaren van Claus op zijn
allusietechniek in het algemeen en zijn referenties naar de oudheid in het bijzonder.
De meest saillante uitspraken komen uit een interview dat Claes zelf met Claus voor
de BRT radio heeft gehad (zomer 1981); doorgaans heeft Claus nogal badinerend
over dit onderwerp gesproken - wat zijn goed recht en voor zijn ‘personeel’ misschien
wel een voordeel is. Na deze introductie formuleert Claes een drievoudige vraag met
betrekking tot zijn materiaal: welke antieke elementen zijn er, welke vorm nemen

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

zij aan en wat is de functie ervan. Om deze vraag op adequate manier te kunnen
beantwoorden heeft Claes een model ontwikkeld, waarin het begrip ‘transformatie’
centraal staat (de uitvoerige theoretische verantwoording van het model, voor de
gemiddelde lezer wel erg zware kost, ontbreekt in deze handelsversie). In de praktijk
komt het hierop neer dat Claes drie soorten tekstbewerking bij Claus onderscheidt:
citaten, toespelingen en vertalingen/bewerkingen. Deze driedeling valt min of meer
samen met een onderscheid in algemeenculturele, mythische en literaire antieke
elementen.

James Frazer
Bij een bespreking van een vertaling van Pounds Cantos heeft J.P. Guépin eens
opgemerkt dat een commentaar van Pound geleerder moet zijn dan de dichter zelf.
Wie Claes' studie leest, wordt niet alleen met ontzag vervuld voor de eruditie van
Hugo Claus, maar misschien nog meer voor die van zijn bijna-naamgenoot-exegeet.
In het eerste hoofdstuk worden niet alleen toelichtingen gegeven bij namen van
antieke kunstenaars en filosofen die in Claus' oeuvre voorkomen, maar vaak wordt
ook nog het (naslag)werk geïdentificeerd waaruit de schrijver heeft geput. Bij
voorbeeld: in het gedicht ‘Een vreemde dag’, uit de bundel Van horen zeggen,
contrasteert Claus het vredige landleven van de dichter met de oorlogsgruwelen ver
van zijn bed. Dat is een antieke topos, en er vallen dan ook enkele namen uit de
oudheid:

Hugo Claus
Ah, de tuinen van Tivoli
(Tibur, Tibure, Tibori, Tivori, Tivoli)
en bonen eten, het liefste voer van Pythagoras.
Pantserwagens pletten de graven in het gras.

De combinatie Tivoli en Pythagoras, alsmede de vermelding van de taalontwikkeling
van het toponiem, wekken enige bevreemding. Maar Claes weet te melden dat Claus
deze gegevens heeft ontleend aan het Horatius-hoofdstuk van Poets in a landscape
van de Amerikaanse classicus/literator Gilbert Highet. Zo blijken wel meer bepaalde
associaties van de schrijver alleen achterhaalbaar, indien men zijn bron kent.
Uit het gegeven voorbeeld blijkt meteen dat Claes ook vanuit de secundaire
literatuur over de oudheid nieuwe interpretaties van werk van Claus mogelijk maakt.
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In het hoofdstuk over Claus en de antieke mythologie maakt Claes duidelijk dat de
mythische patronen in romans als De hondsdagen en De verwondering gezien moeten
worden in het licht van de opvattingen van Sigmund Freud en Sir James Frazer over
respectievelijk het Oedipus-complex en de vegetatiemythen. Oedipale symbolen zijn
de Claus-lezer natuurlijk niet ontgaan (verminkte voeten en ogen duiken bijna overal
in het werk van Claus op), maar slechts wenigen zullen The Golden Bough van Frazer
zo in het hoofd hebben, dat zij de verwijzingen naar Cybele en Attis, Demeter en
Persephone en al die andere goden en halfgoden die de Britse antropoloog behandelt,
meteen herkennen. Hier heeft Claes echt baanbrekend werk verricht: de bestudering
van Claus' werk is inmiddels
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niet meer denkbaar zonder daarbij de in The Golden Bough ontvouwde theorieën te
betrekken. De invloed van dit boek op de Engelse literatuur is zo'n tien jaar geleden
al behandeld in een studie van J.B. Vickery: The literary impact of The Golden Bough
(Princeton 1973). Er zou met Claes' boek als uitgangspunt een boeiende pendant
voor de Nederlandse literatuur inzitten want Frazers studie over de antieke
opstandingsfiguren heeft ook bij ons duidelijke sporen nagelaten; naast Hugo Claus
kan men hier denken aan schrijvers als Andreus, Hillenius, Lehmann en Guépin.
In het derde hoofdstuk bespreekt Claes de inmiddels vrij talrijke vertalingen en
bewerkingen die Claus van antieke teksten heeft gemaakt. Het meest spectaculair
zijn zonder twijfel de bewerkingen van een drietal tragedies van Seneca. De stukken
van de Romeinse stoïcijn golden lange tijd als voorbeeldig, maar werden sinds de
negentiende eeuw als bombastisch, retorisch en vooral onspeelbaar bestempeld. Claus
heeft van het laatste het tegendeel bewezen, de barokke aspecten van Seneca's
tragedies moeten hem juist hebben gefascineerd. Rechtstreekse vertalingen heeft
Claus, met zijn beperkte kennis van het Latijn, niet gemaakt. Claes is derhalve op
zoek gegaan naar vertalingen in de moderne vreemde talen. De overigens vrij
spaarzame Nederlandse Seneca-vertalingen, onder meer van Vondel, heeft Claus
kennelijk niet gekend, althans niet gebruikt. Voor zijn eerste Seneca-adaptatie,
Thyestes (1966), blijkt Claus de Franse vertaling van Maurice Mignon en de Engelse
van F.J. Miller te hebben gebruikt, voor Oedipus (1971) baseerde hij zich op het
Penguin-Classics-deeltje van E.F. Watling, en voor zijn meest recente
Seneca-bewerking, Phaedra (1980), deed hij dat eveneens. Het zijn vaak vertaalfouten
die Claes hier op het juiste spoor hebben gezet. De redenering loopt dan, bij voorbeeld
bij de ontdekking van de door Claus gebruikte bron voor Phaedra als volgt:

Eigen koers
‘Claus laat Hippolytus uitroepen: “Kunnen wolven lachen naar duiven?” Bij Seneca
staat: et ora damnis blanda praebebunt lupi (zullen wolven lief kijken naar reeën)!
De vergissing wordt verklaarbaar indien we de Engelse vertaling van E.F. Watling
bekijken, die al als model diende voor de Oedipus-adaptatie: “Can wild wolves smile
on does?” Claus heeft klaarblijkelijk “does” (hinden) verkeerd gelezen als “doves”.
Het woord “duiven” kan alleen uit een verkeerd gelezen Engelse tekst komen.’
Naast deze vertalingen hebben ook tragedies van anderen over dezelfde stof soms
als tussenteksten gediend. Zo zijn er in Phaedra sporen merkbaar van Euripides'
Hippolytus en Racines Phèdre. De verschillen tussen grond- en eindtekst zijn derhalve
nogal groot. Misschien heeft Claes iets te weinig oog gehad voor de bewuste
afwijkingen die Claus zich ten opzichte van Seneca heeft veroorloofd: hij spreekt
van vertaalvrijheden en -fouten, waar ik niet anders kan concluderen dan dat Claus
een eigen koers is gaan varen. Ik vermoed dat hij eerder heeft gewerkt met stapeltjes
lectuurnotities van allerlei vertalingen en bewerkingen dan met één speciale vertaling
vóór zich. Dat Claus de door hem bewerkte antieke teksten (naast Seneca adapteerde
hij de Orestes van Euripides, enkele tientallen gedichten uit de Anthologia Palatina,
terwijl hij in Het huis van Labdakos verschillende tragedies rond de figuur van
Oedipus tot een nieuw stuk samenbalde) op een eigenzinnige manier nieuwe betekenis
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verleende, spreekt wel vanzelf. Ook hier, zo maakt Claes duidelijk, zijn Freud en
Frazer zijn leidsmannen geweest. In de geschiedenis van het ‘Nachleben’ van de
antieke literatuur nemen bovengenoemde bewerkingen door al deze transformaties
een unieke plaats in. Vertalingen van zijn bewerkingen (overigens bestaat er al wel
een Franse versie van Thyestes) zouden ook buiten ons taalgebied duidelijk maken,
welk een universeel genie onze literatuur in Hugo Claus kent.
De mot zit in de mythe laat overtuigend zien, dat Claus' fascinatie door de antieke
oudheid niet heeft geleid tot slaafse navolging. Als Odysseus, die vastgebonden naar
de Sirenen luisterde (dus ondanks zijn vervoering bleef waar hij was), luistert Claus
naar de stemmen uit de oudheid. Een dergelijke houding neemt hij ongetwijfeld ook
in ten opzichte van het christendom of de bijbel. Zijn ambivalente reacties op deze
twee pijlers van onze beschaving moeten ook te maken hebben met in de
adolescentiejaren ‘genoten’ onderwijs en conflicten met strenge leermeesters. Het
zal een ware genoegdoening voor Claus zijn, dat hun opvolgers zich nu studieus over
zijn teksten buigen. Als dat gebeurt zoals in De mot zit in de mythe, moet dat voor
hem behalve een genoegdoening ook een genoegen zijn.
■
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Uitvinder van zoete dromen
Jean Paul Franssens' tweede novelle
De uitvinder door Jean-Paul Franssens Uitgever: De Harmonie, 84 p., f
19,90
Peter de Boer
Toen ik ongeveer halverwege de novelle De uitvinder van Jean-Paul Franssens het
woord ‘bevrijdingsgeluksgevoel’ tegenkwam wist ik het opeens zeker: voor mij ligt
het meest onbewolkte boekje dat ik sinds jaren las. Of onbewolkt? Misschien is het
beter te spreken van opgewekt weemoedig. Franssens' thema's namelijk - het
voorbijgaan van de tijd, het verval, het onvervulbare verlangen - zijn op zichzelf zo
vrolijk niet. Zijn pen daarentegen is als een vermeend toverstafje in een kinderhand:
er wordt een sprookjesachtige wereld mee opgeroepen die de harde werkelijkheid
verdringt, of op zijn minst vermooit. Dit klinkt rijkelijk vaag, maar vaag is deze frêle
novelle, die het vooral van de suggestieve sfeertekening hebben moet, nu eenmaal
in hoge mate.
Droom en werkelijkheid grijpen in De uitvinder voortdurend in elkaar. ‘Hier gebeuren
dingen waarin niemand gelooft maar die echt bestaan,’ aldus de verteller. Het is een
echo van deze opmerking in Frederik van Eedens De kleine Johannes (waarmee
Franssens' novelle overigens nog wel meer gemeen heeft): ‘Het heeft veel van een
sprookje, mijn verhaal, maar het is toch alles werkelijk zo gebeurd.’
Van het uitvinden brengt Franssens' hoofdpersoon niet veel terecht. Hij is een
hopeloos naïeve man die gauw is afgeleid en daarbij een onverbeterlijke dagdromer.
Zijn favoriete droomobject is een zwartwitfoto, afkomstig uit een koffer-met-inhoud
die hij eens op een veiling heeft gekocht. Hierop staan tegen de achtergrond van een
oud landhuis in een park een jonge vrouw en een meisje afgebeeld. Vrijwel dagelijks
bestudeert de uitvinder de foto met behulp van een loep tot in de details; het parelsnoer
van de vrouw, de strikjes op de jurk van het meisje, de verjaardagstaart op een tuintafel
- niets ontgaat hem. Hij tracht zich in deze hem onbekende personen in te leven. ‘Zo
te dromen was voor de uitvinder meer dan een genoegen. Alles was dan ver en vol
heimwee.’ Elders heet het: ‘Er kwam een prettig gevoel van weemoed in hem op als
hij naar die fotografie keek.’
Deze foto nu, die al tamelijk in het begin uitvoerig wordt beschreven, komt in de
rest van het boek als het ware tot leven. Zij is een kernachtige voorafbeelding van
wat volgt. Door deze constructie krijgt het in zichzelf wat zweverige spel van droom
en werkelijkheid een hecht fundament. De zaken verlopen, kort samengevat, aldus.
Tijdens een wandeling door de stad wordt de uitvinder een paar mannen gewaar die
een zilverkleurige machine op het dak van een zeventiende-eeuws huis takelen.
Prompt slaat zijn fantasie op hol. Het zou wel eens de ‘wondermachine’ kunnen zijn,
meent hij, ook al zo'n geliefkoosd droombeeld van hem. Hij verstaat daaronder de
uitvinding die alle andere uitvindingen overbodig zal maken. Hij betreedt het pand
en begint een dooltocht die hem naar het dak moet voeren. Daarbij komt hij in een
slaapkamer met een hemelbed terecht waarin een ogenschijnlijk slapende, maar naar
later blijkt dode oude dame ligt. Aan de wand hangen portretschilderingen en op een
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daarvan staat een meisje afgebeeld dat sterk gelijkt op het meisje op de foto. Opnieuw
staat de dagdromer in hem op. De uitvinder beeldt zich in dat hij een jongetje is dat
zich in een tovertuin bevindt. De tuin is ‘doordrongen van verborgenheden en
geheimen’ en bevat talrijke stenen beelden die sprookjesachtige wezens voorstellen.
Hij ontmoet het inmiddels bekende meisje dat hem naar het verwaarloosde landhuis
van de foto gidst. Daar treft hij vervolgens ook de jonge vrouw aan, slapende en
bijna naakt nog wel. In deze ambiance - en er is veel meer moois! - wordt het jongetje,
al is hij nu en dan óók een beetje bang, overweldigd door het reeds gememoreerde
‘bevrijdingsgeluksgevoel’. Voor de rest gebeurt er niet zo veel. Het jongetje wordt
door het meisje in bad gestopt waarna zij er met zijn kleren vandoor gaat, beiden
kleden zij zich vervolgens in ouderwetse zijden kleren en er wordt in aanwezigheid
van de vrouw iets gegeten, - dat is het wel ongeveer. Dit vrouwenparadijsje met zijn
onmiskenbaar erotische fluïdum is echter maar een kort leven beschoren. De uitvinder
schrikt op uit zijn gemijmer en wordt zich weer van zijn aanwezigheid in de
slaapkamer van de oude vrouw bewust. Hij zoekt en vindt de trap die naar het dak
met de wondermachine leidt. Franssens zou Franssens niet zijn wanneer hij op dit
punt, aan het slot van zijn novelle, de verhouding tussen droom en werkelijkheid niet
nogmaals op zijn kop zette. Er vindt opnieuw een ontmoeting tussen het meisje - dat
geen seconde ouder is geworden - en de uitvinder plaats, nu dan toch in het leven
van alledag naar het schijnt. Ze omhelzen elkaar en beklimmen samen de steile trap
in de zekerheid ‘dat zij weldra samen de wondermachine in ogenschouw zullen
nemen’.

Jean-Paul Franssens, foto Chris van Houts

Onbevangenheid
Het is een hoogst curieus, ongetwijfeld sterk symbolisch geladen sprookje dat
Franssens ons hier voorzet. Zijn hoofdpersoon moet haast wel een allegorische figuur
zijn, het ontbreken van een eigennaam wijst daar ook op; ook de overige personages
hebben geen namen maar worden eenvoudig aangeduid als ‘de vrouw’, ‘het meisje’
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enzovoort. Maar van wie of wat is De uitvinder dan de allegorische uitbeelding? Van
een zich in dagdromen verstrikkende mensheid? Nee, dan zou Franssens de zaken
vermoedelijk toch ironischer hebben aangepakt. Ik kan het niet anders zien dan dat
het de schrijver is te doen om de uitbeelding van een moeilijk concreet aan te duiden
sfeer waarin erotiek en verlangen positief op elkaar inwerken en de vergankelijkheid
wordt bezworen. Het verlangen van de uitvinder, deze kind-man, richt zich minder
op de erotiek zelf dan op het behoeden van de vrouwelijke schoonheid voor verval;
vandaar dat zijn belangstelling vooral uitgaat naar het meisje. Het is in dit verband
geen toeval dat de visuele kunsten zoveel aandacht krijgen. Er komen talloze
beschrijvingen van standbeelden, schilderijen, gipsen beeldjes en houtsnijwerk in de
novelle voor, allemaal objecten die bestendiger zijn dan een mensenleven. Het meisje
bij voorbeeld is tweemaal vereeuwigd’: op een foto en op een schilderij.
Intussen bevalt dit boekje me maar half. Ik weet niet precies waaraan dat ligt. Niet
aan de sfeertekening in elk geval, want die is prachtig, ook in stilistisch opzicht. De
beschrijvingen van de huizen bij voorbeeld met hun onder stof en spinrag bedolven
oude chic hebben ontegenzeggelijk veel bekoorlijks. En het meisje daartegenover,
de triomfante droomkoningin die aan de aanslagen van de tijd ontsnapt, levert een
fraai, zij het ook een nogal dik opgelegd contrast. Ik denk dat het in de eerste plaats
de op geen enkele wijze te frustreren onbevangenheid van de uitvinder is die mij
tegen de haren instrijkt. Zijn verlangen naar de eeuwige jeugd en het finale wonder
mist de heroïek die het had kúnnen hebben wanneer hij een wat minder domme
August was geweest. In zijn oneindigde simpelheid vindt hij iets dat normaliter alleen
voor zwaar afgetrainde wijzen is weggelegd: een harmonie die onsterfelijk maakt.
Zijn dromen missen elke spanning: ze staan niet haaks op de werkelijkheid maar
lopen over een evenwijdig spoor. Moet de lezer om deze
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novelle recht te doen zich soms ‘dumm stellen’ op hetzelfde niveau als de uitvinder?
Dat is toch wat veel gevraagd. En meer nog: dat maakt Franssens hem onmogelijk,
daarvoor suggereert zijn tekst weer te veel symbolische diepgang die om een
interpretatie vraagt. Voor wie zijn hersens eenmaal gebruikt doemen er moeilijk te
beantwoorden vragen op. Hoe moeten de min of meer ritueel overkomende badscène
en verkleedpartij in het landhuis geïnterpreteerd worden? Wat is precies de symboliek
van de gietijzeren vogelpoten waarop het bad staat? Waarom is de hoofdpersoon
uitgerekend een uitvinder? Het zijn vragen die me toch weer doen twijfelen aan de
intentie van Franssens. De uitvinder is een lieftallig impressionistisch sprookje en
tegelijkertijd nog iets meer, maar op dit ‘meer’ krijg je geen vat. Enfin, het laat de
directe charme ervan onverlet. Het is typisch een boek om mee naar bed te nemen.
Als hij het uit heeft houden de raadsels de lezer misschien nog even uit zijn slaap,
maar de boudoirtjesromantiek doet dat zeker niet. Sweet dreams!
■

Literaire anekdotes
Siegfried Woldhek

Jeroen Brouwers: ‘Boeken, gooi ze toch weg, waarom zou je ze bewaren?’
(Hervormd Nederland, 11 augustus 1984)

Franz Kafka
Vervolg van pagina 19
weet ik, dat is de patiënt op nummer 12, maar wie is Werfel?’

Geraamte
Rotraut Hackermüller heeft een paar nieuwe feiten aan het licht gebracht, die vooral
in dit laatste halfjaar spelen. Meer dan aan zijn eigen ziekte leed Kafka aan de ziekte
van Josef Schrammel, schoenmaker en medepatiënt. Schrammel was van de ene op
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de andere dag ziek geworden en had hetzelfde als Kafka: tbc aan het strottehoofd.
Het was zijn familie onmogelijk hem op te zoeken, vanwege gebrek aan geld. Kafka
verbaast zich over de opgewekte, levenslustige, eetgrage Schrammel die er, evenals
zijn familie, van overtuigd is dat hij snel weer naar huis mag. Maar hij sterft en Kafka
maakt dat van nabij mee. Het brengt hem op de rand van wat hij psychisch aankan;
hij kan maar niet begrijpen dat iemand die altijd zo vrolijk is geweest, moet sterven
en is verontwaardigd over de artsen, die Schrammel zo maar hebben laten liggen.
Over zich zelf heeft hij het niet.
Leopold Gschirrmeister was Kafka's kapper in Kierling bij Wenen, de privé-kliniek
van Dr. Hoffmann, waarheen Kafka werd overgebracht om te sterven. Deze
Gschirrmeister vertelt de schrijfster, dat hij ontzet was over Kafka's uiterlijk, en grote
moeite had hem bij het scheren niet te verwonden, zo ingevallen waren zijn wangen.
‘Wie ein Knochengerüst schaute er aus.’ Kafka weegt dan nog maar vijfenveertig
kilo. Ook het lang verloren gewaande ‘Sterbeprotokoll’ is interessant. Hieruit blijkt,
dat Kafka aan een hartverlamming zou zijn gestorven. Op 3 juni, tegen het middaguur.
Zijn laatste woorden zijn typerend voor hem geweest. Als Robert Klopstock hem
een morfineïnjectie heeft gegeven en zich even van het bed verwijdert, zegt Kafka:
‘Gehen Sie nicht fort.’ Zijn vriend antwoordt: ‘Aber ich gehe nicht fort.’ Waarop
Kafka weer zegt: ‘Aber ich gehe fort.’
De elfde juni, de dag van de begrafenis, moet volgens Johannes Urzidill een
prachtige zomerdag zijn geweest. Een kleine groep mensen, nabestaanden en vrienden
scharen zich rond de kist op het kerkhof van Praag-Strasnice, aan de periferie van
de stad. Veel wordt er niet gesproken. Als de kleiige, lemen aarde dreunend op de
kist valt en het graf wordt dichtgegooid, is Kafka vrijwel vergeten. Er kon een kruis
achter zijn naam worden gezet.
■

La Regenta
Vervolg van pagina 18
schikten en religieuze rituelen ineenvloeien.

Langevinger
‘“Teresina! Chocola!’ riep (Don Fermín) opgewekt, in zijn handen wrijvend. En hij
ging de eetkamer binnen. Even later kwam het meisje met zijn ontbijt in een glanzend
porseleinen kop versierd met gouden bloemetjes. Ze deed de deur achter zich dicht,
liep naar de tafel toe, zette het ontbijtservies erop, spreidde het servet van haar
meester voor hem uit en bleef doodstil naast hem staan. Don Fermín glimlachte en
doopte een lange vinger in de warme chocola. Teresina bracht haar gezicht dicht
bij dat van haar meester, op die manier iets van de tafel wegbuigend, en opende haar
delicate, rode lippen. Dan stak ze, met een komisch gebaar, haar vochtige rode tong
verder uit dan nodig was, en daarop legde Don Fermín de lange vinger. Het
dienstmeisje beet erin met parelwitte tanden, en de meester at de andere helft. Dit
nu gebeurde iedere morgen.’
De vertaling van La Regenta lijkt me grotendeels geslaagd. De Engelse tekst geeft
mij althans een beeld van een provinciestad, van een samenleving die eerder Spaans
dan Engels is. Een paar bezwaren heb ik wel. De uitgebreid beschreven katholieke
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folklore en liturgie, die overigens vooral door katholieken op de tong geproefd zal
worden, verliest in het toch wat protestantse Engels iets van zijn smakelijkheid. ‘El
magistral’ is de ‘canontheologian’ geworden, wat afbreuk doet aan de
klerikaal-hiërarchische klank van het Spaans. In ruil krijgen we een wat academische
combinatie waar de associatie met ‘magister-meester’ verloren is gegaan. De vertaler
is zich daarvan bewust en bekent in zijn voorwoord geen betere oplossing te hebben
kunnen vinden. Betreurenswaardiger is zijn vertaling van ‘la regenta’, een naam die
het heersen van Ana over haar omgeving en van de vrouw over de man suggereert,
door ‘the judge's wife’. (Slechts in de titel is ‘la regenta’ gehandhaafd, wat wat mij
betreft overal had moeten gebeuren). De ‘vrouw van de rechter’ maakt Ana tot de
vrouw van een man, van een man met een beroep en niet tot wat zij in deze roman
is, een heerseres over twee of drie mannen.
■
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Het leven van een kerstboom
Een wolf in schaapskleren
Lodewijk Brunt
Als je over straat loopt in een grote Amerikaanse stad, word je voortdurend
aangesproken. Op iedere straathoek staat wel iemand die iets mompelt als: ‘Please,
sir, gimme a buck. Just one buck.’ Leuk is anders, maar het went snel. Al keek ik
ervan op toen ik een keer meemaakte dat zo iemand razend en tierend achter me aan
kwam, nadat ik hem net met een stuurs en afgewend gelaat was gepasseerd, zijn
verzoek negerend. ‘Godverdomme,’ schreeuwde hij, terwijl hij me op een sukkeldrafje
volgde, ‘als je me geen geld geeft sta ik niet meer voor me zelf in. Ik vraag het je
toch beleefd! Zo dwing je me om banken te gaan beroven en gewapende
roofovervallen te plegen! Is dat soms wat je wilt, smerige klootzak?’
Het andere uiterste komt ook voor. Zo werd ik op de Magnificent Mile in Chicago
op een mooie zondagochtend staande gehouden door een beminnelijke dame, die
duizend excuses maakte dat ze me zo maar aansprak en omstandig uitlegde dat ze
me iets wilde geven waarvan ze zeker wist dat ik het graag wilde hebben. Van haar
toelichting begreep ik weinig, maar ik pakte gewillig de twee kaartjes aan die ze me
in de hand drukte. Ik stopte ze in m'n zak, bij het andere drukwerk dat ik die ochtend
al had verzameld, in de verwachting dat het een uitnodiging zou zijn om een religieuze
bijeenkomst dan wel een gezellige seksclub te bezoeken.
Vermoedelijk zal de aspirant-bankrover zijn dreigementen nooit uitvoeren en
verbergt hij in zijn ruwe bolster een blanke pit, maar de gepolijste dame bleek achteraf
een wolf in schaapskleren te zijn. Op het ene kaartje dat ze me gegeven had stond
de volgende tekst: ‘QUIZ: Zal het aantal blanke mensen in Amerika binnen zestig
jaar overtroffen zijn door zwarten, Mexicanen en Aziaten?’ Daaronder waren twee
hokjes aangebracht waarin kon worden aangekruist wat het juiste antwoord was:
waar of niet waar. De oplossing stond erbij: ‘WAAR. Een commissie die is ingesteld
door de regering van de Verenigde Staten schat dat als gevolg van de enorme
niet-blanke immigratie en geboortencijfers u nog tijdens uw leven in een
minderheidspositie zult komen en zult worden weggestemd en afgeblust. Dat wil
zeggen, tenzij... U NU OPTREEDT!’
Over het racisme en de vreemdelingenangst in de Verenigde Staten hoeft weinig
meer gezegd te worden, het Amerikaanse verleden is er voor een groot deel door
getekend. Toch schrok ik van de rauwe directheid van de tekst op dit zo onschuldig
ogende visitekaartje. ‘U houdt deze kaart in uw hand,’ zo staat er achterop, ‘omdat
een andere blanke, die er net zo over denkt als u, zich voldoende zorgen maakt om
voor uw rechten op te komen - die in Amerika overigens in snel tempo worden
ondermijnd. Wordt u niet doodziek van de omgekeerde discriminatie, het busstelsel,
de misdaad, het misbruik van sociale voorzieningen door minderheden, massale
immigratie, controle op wapenbezit, anti-blanke films en tv-programma's? Wilt u
soms dat Amerika net zo wordt als Mexico of Oeganda? Onmogelijk, denkt u? Kijk
dan maar eens goed naar de niet-blanke geboortencijfers en immigratie.’
Op het tweede kaartje stond alleen maar een oproep om lid te worden van de
organisatie die deze teksten laat drukken en verspreiden; de National Association
for the Advancement of White People, afgekort NAAWP.
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Misschien is deze naam nog het schokkendst van alles. Je moet als blank persoon
in de Verenigde Staten een verregaande staat van cynisme hebben bereikt als je een
tegen niet-blanken gerichte racistische organisatie noemt naar een beweging die
destijds juist voor de bestrijding van dat soort racisme in het leven werd geroepen,
namelijk de NAACP, ofte wel de National Association for the Advancement of
Coloured People. Dit is een van de oudste en meest respectabele verenigingen in de
Verenigde Staten, die zich ten doel stelt de emancipatie van vooral negers te
bevorderen. De NAACP werd in 1910 opgericht, nadat twee jaar daarvoor een
bloedige rassenrel had plaatsgevonden in Springfield, Illinois - de stad van Abraham
Lincoln. Daarbij waren veel zwarten gedood en gewond, terwijl anderen uit de stad
verdreven werden. De schrijver William English Walling vond, gezien deze
gebeurtenissen, dat er een herleving nodig was van de geest die tot de afschaffing
van de slavernij had geleid en dat er eindelijk ernst gemaakt moest worden met de
bevrijding en de rechtvaardige behandeling van Amerikaanse negers. Samen met
Mary White Ovington en Henry Moskowitz nam hij het initiatief tot de organisatie
van een landelijk congres, waaruit de NAACP ten slotte is voortgekomen. Onder de
leden van het eerste bestuur was overigens slechts één neger, W.E.B. Du Bois, alle
anderen waren blank.
Terwijl de NAACP tot in de jaren veertig heeft moeten ijveren voor een goede
wetgeving tegen het lynchen van negers, staan er op het programma van de NAAWP
volstrekt andere prioriteiten. Ik ontleen deze aan het NAAWP News, een blad dat me
werd toegezonden toen ik naar het hoofdkwartier van de vereniging in New Orleans
om verdere informatie had geschreven. Hoog op het lijstje staat de afschaffing van
alle regels die iets te maken hebben met het quotestelsel. Volgens dit systeem mag
de overheid alleen zaken doen met bedrijven, die een bepaald percentage leden van
minderheden onder hun personeel hebben of subsidie vertrekken aan instellingen zoals universiteiten - die een ‘emanciperend’ beleid voeren. Het geval-Bakke, de
blanke student die ondanks zijn uitmuntende kwaliteiten geen toegang kreeg tot een
medische faculteit omdat hij dan de plaats die voor een zwarte student was bestemd
zou bezetten, wordt door de NAAWP naar voren geschoven als voorbeeld van de
‘discriminerende’ werking die dit stelsel tegenover blanken zou hebben. Het busstelsel
is een volgende steen des aanstoots. Dit houdt in dat er schoolbussen worden ingezet
om de segregatie van scholen tegen te gaan: kinderen uit het getto, waar het onderwijs
doorgaans beroerd is, worden naar scholen in de welgestelde buitenwijken gebracht
en vice versa. Op die manier hoopt de overheid integratie af te dwingen en een eind
te maken aan de ‘structurele achterstand’ van kinderen uit minderheidsgroepen. Een
derde punt betreft de sociale voorzieningen, in het bijzonder de bijstand. De NAAWP
pleit voor workfare in plaats van welfare, waarmee wordt bedoeld dat gezonde mensen
alleen bijstand kunnen krijgen als ze ervoor werken. Bovendien moet de verlening
van bijstand gepaard gaan aan een stringente gezinsplanning, de NAAWP wil premies
voor kleine gezinnen. Andere punten zijn: de ‘slappe behandeling’ die speciaal zwarte
misdadigers zouden krijgen en de lakse houding van de Amerikaanse regering
tegenover illegale immigranten.
Het is misschien overdreven om aandacht te besteden aan zo'n betrekkelijk
onbeduidende splinterclub als de NAAWP. Er zullen in de Verenigde Staten vele
tientallen, misschien wel honderden van dat soort verkeerde organisaties en partijen
bestaan. Maar toen ik het programma doornam, punt voor punt, realiseerde ik me
plotseling dat de NAAWP in bepaalde opzichten helemaal niet zo extreem is als ze
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wel lijkt. Bij de komende verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten zal blijken, dat
president Reagan weliswaar niet de ideologie van de NAAWP deelt, maar een warm
voorstander is van de kern van haar programma. En de kans is niet gering dat hij om
die reden met ruime meerderheid herkozen zal worden.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

25

De blauw geruite kiel
Jaargang 8 - nr. 33 - 18 augustus 1984. Redactie:
Karel Eykman, Aukje Holtrop, Marjo van Soest.
Zuid Afrika lacht in zijn vuistje
Premier Moegabe van Zimbabwe wil dat in zijn land een eenpartijstaat wordt
gevestigd. Nu is Zimbabwe nog een van de weinige Afrikaanse landen waar
verschillende politieke partijen zijn toegestaan. De belangrijkste daarvan is na de Zanu-PF van Moegabe zelf - de Zapu van Joshua Nkomo.

Aktueel
Zimbabwe werd in 1980 onafhankelijk, na een jarenlange strijd. Al tijdens die
bevrijdingsoorlog bestreden Zanu en Zapu niet alleen het leger van het blanke
minderheidsregime, maar ook elkaar. Ondanks diverse pogingen lukte het nooit beide
bewegingen écht te verzoenen.
Bij de eerste vrije verkiezingen in Zimbabwe kwam de Zanu van Moegabe als
sterkste partij uit de bus. Samen met de Zapu werd een regering gevormd, waarin
Moegabes rivaal Nkomo vice-premier werd. Die samenwerking hield niet lang stand,
Nkomo en de andere Zapu-minister werden na hooglopende conflicten van hun
functies ontheven.
Volgens de grondwet kan in Zimbabwe de eerste zeven jaar van de
onafhankelijkheid - dat is dus tot 1987 - alleen een eenpartijstaat gevestigd worden,
als alle honderd leden van de volksvertegenwoordiging het daarmee eens zijn.
Natuurlijk zullen de parlementsleden van de Zapu er niet mee instemmen dat hun
partij opgaat in de Zanu. Als Moegabe dus werkelijk binnen afzienbare tijd een
eenpartijstaat wil vestigen, zal hij de grondwet moeten schenden. Bovendien zal hij
de aanhangers van Nkomo's partij de mond moeten snoeren.

Moegabe (Foto: ABC)
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Er is maar een land dat voordeel heeft van al die ruzies, tegenstellingen en zelfs
dreigende burgeroorlog in Zimbabwe: het buurland Zuid Afrika.
Zuid Afrika wil geen sterke zwarte buurstaten, als het moet stuurt het desnoods
militairen om onrust in buurlanden te stoken (zoals in Angola)
In Zimbabwe lijkt dat niet nodig: zolang Zanu en Zapu elkaar daar blijven
bestrijden, heeft het Apartheidsbewind uit die hoek niets te vrezen.
KEES SCHAEPMAN

De Kindertelefoon? die kun je gewoon bellen!
Nieuws voor iedereen tussen de acht en de achttien: vorige week werd bekend,
dat de achttien Kindertelefoons in Nederland ook volgend jaar op geld van het
ministerie van WVC kunnen rekenen. Zonder financiële zorgen kan nu de
Kindertelefoon haar zesde jaar tegemoet zien. Een goede gelegenheid om eens
te kijken wat zich de afgelopen vijf jaar zoal rond de Kindertelefoon heeft
afgespeeld.
Het begon in 1979 met de Kindertelefoon in Amsterdam, waar in dat eerste jaar zo'n
tienduizend telefoontjes binnenkwamen. Nu zijn er kindertelefoons in elke provincie,
die gemiddeld per dag vijfentwintig à dertig telefoontjes te verwerken krijgen.
Als je de Kindertelefoon belt, hoef je nooit te vertellen hoe je heet of waar je
woont. Je hoeft dus ook niet bang te zijn dat je problemen worden doorverteld.
Je kunt met alle mogelijke klachten bij de Kindertelefoon terecht. De problemen
die zich de afgelopen jaren aandienden, waren er dan ook in soorten en maten: gepest
worden op school, je zelf lelijk vinden, ruzie met je beste vriendin, gedoe thuis omdat
je vriendje niet wordt geaccepteerd, willen weglopen maar niet weten waar naartoe,
kwesties rond echtscheiding, mishandeling door ouders, incest.
Soms denken kinderen wel eens dat de kindertelefoon een pasklare oplossing kan
bieden, maar ze zeggen daar nooit precies ‘zo en zo moet het’. Wel denken ze met
je mee en brengen je op ideeën waar je uit je zelf niet op was gekomen. Maar de
meeste bellers zoeken ook niet zozeer een oplossing, zo
Vervolg op pagina 26
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Gemakzucht
Elke zomer is er wel een beroemdheid die zich laat verleiden om naast zijn (of,
sorry, haar) beeld Madame Tussauds wassenbeeldenmuseum te gaan staan. Dit
jaar was de Engelse premier Margaret Thatcher zo gek. Vorige week stond de
foto in een groot aantal kranten. Dat vult de buitenlandpagina lekker op,
nietwaar?
Was er dan niet belangrijkers te melden?
Onzin. In de Verenigde Staten begint de verkiezingsstrijd langzamerhand
echt op gang te komen. In Engeland duurt de mijnwerkersstaking voort, er
worden vliegtuigen gekaapt, oorlogen gevoerd, ministers weggejaagd, mensen
gemarteld: nieuws is er net zoveel als altijd.

Er zijn alleen minder journalisten, de meesten zijn met vakantie. En kranten
worden wat gemakzuchtiger gemaakt dan in normale tijden. Eigenlijk best
aardig, die foto van Thatcher. Hij zou best over twee kolom boven dit stukje
kunnen.

Kindertelefoon - vervolg
leert de ervaring: ze willen gewoon even met iemand praten, en zijn eerder uit op
steun en meeleven.
In een heel bijzonder geval, als er echt iets heel ergs aan de hand is, wordt de
anonimiteit doorbroken. Dat gebeurt alleen als de beller dat wil. Er kan dan bij
voorbeeld een afspraak gemaakt worden om samen naar een andere instantie te gaan.
Maar dat komt heel zelden voor. De mensen die je aan de lijn krijgt blijven ook
anoniem, ze noemen alleen hun voornaam.
De mensen aan de Kindertelefoon zijn meestal tussen de twintig en dertig. Ouder
dan de kinderen en jongeren die bellen, jong genoeg om zich in de vragen en
problemen te kunnen verplaatsen. Van degenen die aan de kindertelefoon zitten wordt
verwacht dat ze goed kunnen luisteren, niet te snel conclusies trekken, vriendelijk
en geduldig zijn.
Ze zeggen niet altijd dat je gelijk hebt en ze zullen ook nooit op je ouders schelden
als je met gezinsproblemen aankomt. Ze kunnen wel zeggen: neem contact op met
het JAC of met het Adviesbureau voor jongeren en ouders. Als je mishandeld wordt
kunnen ze je doorsturen naar een vertrouwensarts, als je denkt dat je zwanger bent
kunnen ze je alle informatie geven die je nodig hebt.
De meeste vragen krijgt de Kindertelefoon over vrijen en seks. Daar vraagt maar
liefst de helft van het aantal bellende jongens naar. Ook verliefd/verkering is een
geliefd veel voorkomend gespreksonderwerp. Daarna volgen zeg maar
gezinsproblemen, niet alleen onschuldige ruzies waarbij wel eens iets door de kamer
vliegt, maar ook zwaardere problemen rond echtscheiding, icest, mishandeling.
In de klas van Fien (elf jaar) is een kringgesprek geweest over de Kindertelefoon.
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Fien: ‘De jongens daar zeiden, dat ze het maar slap en stom vonden. De meisjes
vinden het wel leuk. Jongens durven nooit voor zo iets uit te komen.’ (Er bellen
inderdaad opvallend meer meisjes dan jongens - MvS)
Fien denkt dat kindeen die heel stoer doen over de Kindertelefoon misschien toch
bellen, ook al zeggen ze van niet. Fien heeft zelf geen behoefte om de Kindertelefoon
te bellen, maar ze kan zich wel voorstellen dat ze dat een keer zou doen. Als haar
ouders zouden gaan scheiden bij voorbeeld, dan zou ze wel opbellen, omdat ze dan
een van haar ouders zou moeten vertellen dat ze
[Vervolg op pagina 27]

In het pak/13 eerste helft achttiende eeuw
Leontien van Beurden
Illustratie: Franka van der Loo
In 1715 sterft Lodewijk XIV en je zou kunnen denken dat iedereen het heengaan van
deze grote vorst betreurde. Maar dat is niet zo. Hij heeft het de laatste jaren aardig
verbruid door een aantal oorlogen te voeren waardoor de schatkist leeg is. Bovendien
heeft men de buik vol van alle statie en strengheid en men haalt opgelucht adem.
Eindelijk zal het allemaal weer eens wat plezieriger worden.
Hij wordt opgevolgd door zijn achterkleinzoon Lodewijk XV. Omdat die dan pas
vijf jaar oud is krijgt hij eerst een regent, Philipe d'Orléans. Z'n moeder beweerde
dat er, toen hij geboren was, feeën bij z'n wieg waren geweest die hem alle mogelijke
talenten gaven. Eén fee was echter niet uitgenodigd, maar verscheen alsnog en deelde
mee dat hij alle talenten zou hebben behalve de gave om ze te gebruiken. Dat kwam
ook uit. Hij leeft en brast er lustig op los en als Lodewijk op z'n dertiende zelf het
roer in handen neemt blijkt alras dat hij beslist van plan is om het leven van de vrolijke
kant te bekijken. Dat doet hij dan ook volop en met hem de hele adellijke kliek die
hem omringt.
Dat het volk daaraan geen deel heeft, of erger nog, de belastingen voor z'n
uitspattingen moet opbrengen, deert hem nauwelijks. Zijn beroemdste maîtresse is
Madame de Pompadour die hij op een jachtpartij heeft ontmoet en spoorslags man
en kinderen verlaat om de koning te volgen. Ze is mooi, intelligent en artistiek begaafd
en is jarenlang het middelpunt van het hof en alle adellijke kringen.

Vernuft en gratie staan voorop. Het gevoel komt vrijwel niet aan bod en alles moet
beredeneerd kunnen worden. Luchtig is de interieurstijl die men Rococo noemt,
waarin de meubelen pootjes hebben die heel dun toelopen alsof ze nauwelijks de
grond raken. Het woord Rococo komt van Rocaille, grillige schelpen met de rotsen
vergroeid en het schelpmotief komt herhaaldelijk terug. Dat luchtige en gracieuze
ziet men ook in de kleding Weliswaar dragen de vrouwen enorme ronde hoepelrokken,
de panier, maar vanaf de schouders dragen ze er een zeer wijde, tentachtige jurk
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overheen, waardoor het geheel danst en deint als ze er mee lopen, alsof ze zweven.
Vlak daarna gaat men de jurk toch weer tailleren, maar alleen aan de voorkant en
aan de achterkant is er een
[Vervolg op pagina 27]

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

27

[Kindertelefoon - vervolg]
bij de ander wil wonen. Ze denkt dat de Kindertelefoon in zo'n geval zou kunnen
helpen. ‘Net zoals mijn vader, die zegt dan: “doorzetten” of “niks van aantrekken.”’
Met welke dingen kan de Kindertelefoon je echt niet helpen denk je?
Fien grappend: ‘Als je bij voorbeeld zegt: Mijn vader ziet er heel belachelijk uit.
Dat is dan vervelend, maar wat kun je eraan doen?’
MARJO VAN SOEST
Het nummer van de Kindertelefoon staat gewoon in de telefoongids, als je tenminste
woont in een van de plaatsen waar een kindertelefoon is. Die vind je in Alkmaar,
Almelo, Amsterdam, Beverwijk, Den Bosch, Dordrecht, Eindhoven, Groningen,
Haarlem, Heerlen, Hilversum, Maas en Waal, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Venlo,
West-Brabant (Roosendaal) en Zwolle.

Over & weer
Synchroon
Niet dat ik ooit zoveel aan sport gedaan heb, maar nu heb ik toch een sport
gevonden waar ik nog nooit van gehoord had. Dat ze me dat niet eerder verteld
hebben! Het is een onderdeel van de Olympische Spelen zelfs en het is prachtig.
Ik heb het dus over ‘synchroon zwemmen duet’. Wat is mooier dan een dame
in het water?
Juist ja, dat wist je al, twee dames in het water. Ze hebben hetzelfde zwempak
aan (‘ja, we deden dat we zusjes waren!’) en ze hebben dezelfde waterbestendige
make up, want dat scheelt weer een tiende punt voor de jury. Bovendien hebben
ze kleine wasknijpertjes in hun neus voor onder water, wat een olijke
gelaatsuitdrukking geeft.
Eerst gaan ze staan in een bevallige houding, standje Hema en ze wachten af
tot de muziek inzet, meestal is dat James Last, die Gershwin speelt. Voor onze
Hollandse meisjes had ik liever ‘Aan de Amsterdamse grachten’ gehad, maar
goed. De twee meisjes stappen precies gelijk het water in, komen precies gelijk
weer boven met een gulle grijns vanwege hun dicht gestopte neusgaten, zwaaien
precies gelijk koket met hun hand, gaan dan precies gelijk weer kopje onder en
draaien met hun billen en benen in tweevoud. De oude dame van de jury zwemt
mee met een flatteuze duikbril om te kontroleren of het onder water ook gelijkop
gaat.
Dan komt het moeilijkste: om elkaar heen schroevend dalen ze ondersteboven
naar de bodem met hun tenen boven water tegen elkaar aan. Miljoenen mensen
zitten ademloos naar twintig teentjes op televisie te kijken. Knap he? Wat een
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show, wat een spanning en alles zo exact gelijk! Dat is nou synchroon zwemmen.
Esther Williams in duplo, Petra van Staveren met een spiegel ernaast. Je mag
geen gevoel voor humor hebben, want als je halverwege de verplichte oefening
de slappe lach krijgt ben je af. Kan je nagaan hoeveel ijzeren zelfbeheersing
onze Hollandse equipe heeft, ze blijven er tot het laatste moment serieus onder.
Waarom is deze prachtsport alleen voor dames en waarom mag het alleen in
het water? Ik wil het zo graag als amateur thuis of op school ook beoefend
hebben. Synchroon samen naar school fietsen bij voorbeeld, precies gelijk de
tas van de bagagedrager en precies gelijk te laat komen. Goed oefenen en
haarscherp instuderen, dan wordt het een fantastisch effect. Synchroon
proefwerk maken kan ook, alleen heette dat vroeger gewoon afkijken. Ik van
mijn kant wil even een showtje weggeven van synchroon schrijven, samen met
Marjo, afdeling duet gemengd. Op de wijze van André Hazes. Daar gaan we,
één twee drie...
Karel: In de discotheek
Marjo: In de discotheek
zat ik van de week hier
zat ik van de week hier
aan de bar, maar die kruk
aan de bar, maar die kruk
bleef leeg, tot ik in de
bleef leeg, tot ik in de
gaten kreeg, dat ik een
gaten kreeg, dat ik een
koekje van eigen deeg
koekje van eigen deeg
te pakken had.
te pakken had.
Gaat al goed he? We gaan er mee door. Doe het ons maar eens na.
KE

[In het pak/13 - vervolg]
zeer wijd pand van schouder tot schouder met diepe plooien: de robe à pli Watteau,
zo genoemd naar de schilder die veel vrouwen in deze dracht heeft geschilderd.
Daarnaast ziet men een jurk, ook alweer over een hoepelrok, die helemaal getailleerd
is en robe à la Française heet. Het décolleté is laag en rond en de borsten worden
door de baleinen van het corset opgedrukt zodat ze als appeltjes in het décolleté
liggen. De hoge hoofdtooi met orgelpijpvormige plooien uit de laatste regeringsjaren
van Lodewijk XIV moeten ze ook niet meer. Al dat gewiebel! Het hoofd moet nu
heel klein zijn. Het haar zit met platte krulletjes dicht tegen het hoofd aan en er op
dragen ze een klein mutsje dat men dormeuse noemt alsof het een slaapmutsje is.
Aan de halve of driekwart gladde mouw zitten klokvormige kantmanchetten in
meerdere lagen, en voor op het lijfje draagt men een rij strikjes.
Tot ongeveer 1725 dragen de mannen de kostuums zoals men die tot aan de dood
van Lodewijk XIV zag. Maar dan slaat ook bij hen de drang naar gratie en luchtigheid
toe. Het dansende, dat men bij de vrouwen in de panier vindt, ziet men bij de mannen
in de plooien van de jas die in de taille gebundeld zijn en wijd uitstaan door een
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paardeharen voering. Men draagt er een vest en een kuitbroek bij alsook een hemd
met wijde kanten manchetten. Ook de grote pruiken gaan er uit. Het haar wordt, net
als dat van de vrouwen, glad om het hoofd gedragen met stijve, horizontale krullen
aan weerskanten en van achter- en wordt het lange haar in een zwarte zijden zak
gestopt. De uiteinden van de zijde haalt men naar voren en strikt men onder de kin.
Met zijn geborduurde jas, vest en grote manchetten en de weelderige kant aan hals
en polsen, ziet de man er zeer verwijfd uit. Bovendien blanket hij zijn gezicht en
poedert, evenals de vrouw zijn haar. Dat wordt eerst met een pommade ingesmeerd
en daarna gaat er een dikke laag rijstpoeder overheen.
Een doorn in het oog van het volk dat wel iets anders met rijstpoeder weet te doen.!
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Haal De Dikke en De Dunne in huis
Bovenaan de openingspagina van het nieuwe nummer van het blad ‘Blotto’
staat een soort wapenschild getekend, met daarin de wapenspreuk: ‘Twee Zielen
Geen Gedachten’. Blotto is een tijdschrift dat alleen maar over Stan Laurel &
Oliver Hardy gaat. Het verschijnt vier keer per jaar.

Film
Denk niet dat Blotto een tijdschrift is voor kinderen, omdat er nu toevallig een stukje
in Het Blauw Geruiten Kieltje staat. Het is al erg genoeg dat sommige mensen denken
dat de films van Laurel & Hardy films voor kinderen zijn. Onzin. Het zijn films voor
de jeugd van vier tot vier-en-negentig jaar, zullen we maar zeggen. Zo denken ze er
bij Blotto ook over.
Misschien zijn de films van Laurel & Hardy wel het beste van wat er óóit gemaakt
is op film. Hoe durf ik dat zomaar te zeggen? Het beste? Wie bepaalt dat? Ik niet.
Ik geef het toe. Maar ik weet toevallig wie het wél bepaalt. En dat is Grootmoeder
Tijd.
Ze is zo scheel als een kanarie en ze fluit zo vals als een piepende deur, maar
toevallig weet ze wel wat het beste is! Al heeft ze dan een wrat met een haar op d'r
kin.
Je hebt een wat rare uitdrukking en die luidt: ‘Het Heeft De Tand des Tijds
Doorstaan’. Wel, als jij het gebit van Grootmoeder Tijd eens gezien had, wist je
direkt wat hiermee wordt bedoeld. Maar misschien kan je je het zo ook wel
voorstellen.
Hoe dan ook - die films van Laurel & Hardy hebben de tand des tijds doorstaan
en daarom horen ze bij de beste films. Nu is dit natuurlijk weer een hoop gezeur om
niks, want dat het de beste films zijn, had je zelf al lang gezien! Nou, goed zo.

Ik wou maar zeggen dat het films zijn die - al vanaf het moment waarop ze gemaakt
zijn - door iedereen prachtig gevonden worden. Het zijn films die niet verouderen.
Hoe komt dat? Niet alleen omdat het zeer grappige films zijn met zeer grappige
situaties. Maar vooral omdat ze over twee heel bijzondere en bijzonder aardige
mensen gaan (Stan & Ollie dus - moet ik dan ook alles uitleggen?!). Zij hebben
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voortdurend pech en zijn de beste vrienden van elkaar. De allerbeste vrienden. Ze
hebben eigenlijk alleen elkaar maar in deze wereld, waar steeds vreselijke dingen
gebeuren. Juist omdat ze zo onschuldig en onhandig zijn, ga je van ze houden. Nou,
dat zijn dingen (vriendschap en liefde en zo) die natuurlijk nooit verouderen.
Natuurlijk komt daar nog wel wat bij. Laurel & Hardy zijn twee bijzondere mensen
die heel goed kunnen acteren. Dat wil zeggen: op het goeie moment het goeie gezicht
trekken, of het goeie gebaar maken, of de goede zin zeggen. Alleen: wat is het goeie
moment? Precies. Dat kan niemand je van tevoren zeggen. Sommige acteurs weten
dat (of liever: voelen dat aan). Andere niet. Laurel & Hardy wisten dat precies. En
dat is natuurlijk ook weer het grote verschil met films als Star Wars, Tarzan,
Superman, Indiana Jones, enz. In die films gebruiken ze allerlei technische filmtrucs
om een bepaald effect te krijgen. Daar is niets tegen. Zeer goede trucs soms, met
prachtige effecten. Het is alleen anders. Bij Laurel & Hardy zie je dat soort trucs
bijna niet. En toch hebben ze ook hun effect. Door het goeie moment waarop iets
gebeurt, waardoor jij moet lachen. Of huilen. Zie maar. Voor wie Engels kan lezen
staan in Blotto gedeelten van een filmscript van een film van Laurel & Hardy. Daarin
staat shot voor shot, opname voor opname, beschreven wat er gebeurt, en wordt
gezegd. Zo kan je precies zien hoe zo'n filmscène wordt opgebouwd.
Voor wie geen Engels kan lezen staan er leuke foto's in. En ook een interview met
André van Duin die bloemen op het graf van Stan Laurel heeft gelegd. En nog veel
meer. Ook gezeur.
Er komen vier nummers per jaar uit van Blotto. Een abonnement kost 30 gulden
(twee nummers 15 gulden). Dat is veel. Maar je weet toch wel hoe je een girocheque
van je vader of moeder moet invullen? Bij het gironummer zet je: 6269, bij het adres:
ABN-Leidseplein 2, Amsterdam, en bij de mededelingen: t.n.v. Blotto, rek. nr.
548216371. En bij het ontbijt leg je de chèque even bij zijn of haar bord en zeg je
achteloos: ‘Zeg, kan je even tekenen?’ Zo kan je iemand zich zelf iets leuks cadeau
laten doen. Maar dat is weer een ander verhaal.
ROGIER PROPER

Michael Jackson
Pop
Micheal Jackson is op tournee door Amerika. Hij zingt en danst op het grootste
podium uit de popgeschiedenis, 28 meter hoog, 27 meter diep en 48 meter breed.
De twee geluidstorens zijn bedekt met schilderijen die een boslandschap vormen.
Om de 375 ton aan licht en geluidsmateriaal en de zeven computers die het
geheel bedienen aan te voeren zijn 22 vrachtwagens nodig.
En in het gigantische stadion in Kansas, waar een van de spektakels zich
voltrok, konden de duizenden toeschouwers die ter ver van het podium afzaten
het schouwspel volgen op een metergroot videoscherm. En dan het optreden
zelf! Die stem! Die muziek! Die danspassen! En rode en groene laserstralen,
Muppet-achtige monsters en lichtgevende reuzespinnen die ridder Jackson met
vlammend zwaard te lijf gaat. Kortom, een evenement.
Voor de drie concerten die Michael Jackson en zijn broers afgelopen
weekeinde in Knoxville gaven werden binnen een dag 150.000 toegangsbiljetten
verkocht voor ruim honderd gulden per stuk: het hoogste bedrag dat ooit in de
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VS voor een popconcert is gevraagd. Op de zwarte markt doen die kaartjes het
twee tot driedubbele.
Michael Jackson is populair bij mensen die geen geld hebben. Zou het niet
sympatieker zijn als hij de kaartjes betaalbaar hield voor zijn fans? Als je per
keer voor zo'n 50.000 tot 100.000 mensen optreedt, kan die prijs dan niet omlaag?
Bovendien verdient hij toch genoeg aan zijn platen, dertig miljoen exemplaren
van Thriller zijn er verkocht, met Victory gaat het dezelfde kant op.
Kortom, voor het geld hoeft hij niet op toernee te gaan. Maar ja: hoeveel mensen
moeten er niet meeverdienen aan zo'n spektakel? De zaalhuur moet betaald, de
trucks moeten rijden, de lichtknoppen en computers bediend, enzovoort. En
waarom zou je je druk maken om de hoogte van de toegangsprijs, als de fans
het er blijkbaar grif voor neertellen? Ze hebben het er dus voor over. Hij is ook
maar een gewone jongen die het gemaakt heeft, een van ons, zeggen ze van hem.

Michael Jackson (Foto: ABC)

En bovendien - en dat is een van de heel bedenkelijke kanten aan het idool
zijn, net als bedreigd worden trouwen hij heeft zelf al lang niks meer te zeggen
over de toegangsprijs van zijn eigen concerten. Idolen zijn niet alleen publiek
bezit, ze zijn ook het bezit van managers en agenten. Ze hebben helemaal niets
in te brengen.
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Yrrah
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Hugh Jans
Zilte zeeavonturen
Ik ben weer eens gaan snuffelen bij de visstallen en bij onze goede
visman, om wat uit te zoeken van wat de zee ons aan lekkers te bieden
heeft. Daarbij is er op de markt, althans op de Albert Cuyp in
Amsterdam, voor mij de ruimste keuze, vooral omdat de visstallen
daar een groter afzetgebied hebben dan de viswinkels. Ze hebben van
de buitenlandse arbeiders veel klandizie en dat betekent dat er meer
ongewone soorten vis aangeboden worden.
Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de goed gesorteerde vishallen in
plaatsen waar de vangst aan wal gebracht wordt. Vanzelfsprekend
moet ik hier de rijk bevoorrade centrale markthallen, zoals die in
Amsterdam en Breda gesitueerd zijn, buiten beschouwing laten, omdat
daar alleen restauranthouders aan bod komen.
Rougets, rode zeebrasems, roze steurgarnalen vol van het zoetzilte
van de zee en vooral de vers gepelde kleine Hollandse garnaaltjes
liggen er uitgestald.
Harders zilverwit glanzend, parelgrijze halfdoorzichtige inktvissen
liggen er visje aan visje keurig gesorteerd naast de meer algemene
schollen, tongen, schelvissen, makrelen en kabeljauwen, daar op die
markt.
Voor schelpdieren echter moet ik ergens anders zijn. Als ik sint
jakobsschelpdieren wil hebben, ga ik naar de viswinkel vlak bij huis,
want die heeft ze ontschelpt uit de diepvries van zeer goede kwaliteit.
Die hoef je niet lange tijd te verwateren en te spoelen om het zand
kwijt te raken uit de schelpen.
Het is alleen maar jammer dat de kleinere schelpdieren zoals de wijde
mantel, bonte mantel, noordkromp, venusschelp, tapijtschelp, grote
strandschelp, de kleine roze platschelp en de alikruiken en kokkels
hier geen afzet hebben, want het zijn allemaal delicate hapjes en
snoepjes voor de ware liefhebber.
Maar goed, ter keuken nou met dat wat we hier wel kunnen vinden.

Schelp- & schaaldierensalade
4 ons ontschelpte diepvries st. jakobsschelpdieren, ontdooid
zout & peper
1 eetl. citroensap
3 eetl. limesap
1 dessertl. dillegroen
1 theel. basilicum
4 ons ongepelde steurgarnalen
1 eetl. citroensap
½ dl olijfolie
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1 dessertl. gesnipperde verse dragon
peper
kropsla
gehakte peterselie

Stoom de st. jakobsschelpen in een stoompan 3 minuten boven kokend, stomend
water. Laat ze afkoelen en doe ze in een kom. Schep ze om met wat zout en peper
en het citroen- en limesap, de gehakte dille en basilicum. Dek de kom af en zet die
een nacht over in de koelkast. Pel de steurgarnalen en doe ze in een kom. Klop het
citroensap op met de olijfolie en klop dan de dragon met wat peper erdoor. Schep
de garnalen ermee om, dek de kom af en zet hem een nacht over in de koelkast.
Haal de kommen ½ uur voor het opdienen uit de koelkast. Bekleed 4 bordjes elk
met 2 mooie slabladen en verdeel de horizontaal gehalveerde st. jakobsschelpdieren
en garnalen naast elkaar hierover. Bestrooi ze met wat peterselie en dien ze op.
Desgewenst met wat cocktailsaus van gelijke delen mayonaise en crème fraîche
gemengd met wat kerrie en suiker.

Ruige garnalen
12 grote Chinese diepvriesgarnalen, ontdooid, gepeld en zwarte rugstreng
verwijderd
1 blik klappermelk of dikke santen (Ind. winkels)
zout & peper
4 tenen knoflook u.d.kn.
geraspte klapper
frituurolie
gehakte peterselie
parten citroen
Trek van de garnalenschillen een bouillon. Kruid die met zout en peper. Zeef dan de
bouillon.
Marineer de garnalen 4 uur in de klappermelk of santen. Laat ze daarna uitlekken
en kruid ze met zout, peper en knoflookpulp. Rol ze door de geraspte klapper en bak
ze bruin in de hete frituurolie.
Laat ze uitlekken op een verwarmde schaal bedekt met keukenpapier en dien ze
op met wat peterselie en parten citroen.
Geef er een klein sausje bij van de ingekookte schillenbouillon gemengd met wat
gemberstroop, zout en peper, alles even opgekookt.
Geef er verder kleine hoopjes bijtgaar gekookte witte mi bij omgeschept met
gefruite ui en prei, op smaak gebracht met instant bouillonpoeder en wat sesamolie.

Groene mossel bisque
½ liter ontschelpte mosselen met hun nat
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½ kop klein gesneden ui
6 eetl. gehakte bleekselderie
2 eetl. boter
1½ eetl. bloem
2¼ ons spinazie, gekookt en uitgedrukt
1 teen knoflook, in stukken
1½ kop slagroom
4 eetl. gezeefd mosselnat
nootmuskaat, zout & peper
4 theel. stijf geklopte room

Kook de mosselen 2-3 minuten in hun nat in een stevige soeppot. Haal ze met een
schuimspaan uit de pot en doe ze in een kom. Zeef het kooknat en zet het apart.
Fruit de ui en bleekselderie in een koekepan in de hete boter, op middelgroot vuur,
tot de ui transparant is geworden. Schep ui en bleekselderie met een schuimspaan
over in een kom.
Roer de bloem bij de bakboter in de koekepan glad. Fruit deze roux, al roerend,
op laag vuur 3 minuten. Pureer de mosselen, ui en bleekselderie in een blender of
anderszins met de spinazie en knoflook.
Meng de roux met de mosselpuree, slagroom, mosselnat, nootmuskaat, zout en
peper in de schoongeveegde soeppot en warm het au bainmarie op vrij laag vuur tot
de bisque goed doorgewarmd is. Dien het op in warme kommen, versierd met een
theelepel geklopte room en een snufje nootmuskaat.
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Gerrit Komrij
Tekening Joost Veerkamp

SURREALISME I

Teringstein 94

Het was zo verwonderlijk niet dat Truus en Antje, die na hun vrijlating voor een
dichte huisdeur waren komen te staan, zich dezelfde dag al opgenomen zagen in de
nieuwbakken vriendinnenkring die op de hoger gelegen verdiepingen was ontstaan.
Pamela's viertal was een zestal geworden.
Ze hadden immers, toen ze nog met z'n vieren waren, besloten het niet bij
gezelligheid en theevisites te laten. Ze wilden het onrecht uit de wereld helpen, actief
en strijdbaar. Met een tomeloze energie hadden ze hun voorlopige strijdprogramma
opgesteld. Het bestond uit maar liefst drie punten. Daarin beloofden ze elkaar plechtig
om, ten eerste, een inventarisatie te maken van al het onrecht in de wereld, ten tweede,
een subsidie-aanvraag in te dienen en, ten derde, in steeds variërende ploegendiensten
zorg te dragen voor de kinderen van Pamela. Solidariteit mocht tenslotte best wel
tastbaar worden gemaakt, had Tilly geopperd. Ze waren het er allen hartgrondig mee
eens geweest.
De beide eerste programmapunten konden alleen op plenaire bijeenkomsten nader
worden uitgewerkt, maar het derde kon meteen worden aangepakt. Volgens een soort
estafette-rooster wijdden ze er al hun aandacht aan. Kinderen hadden ook veel zorg
nodig. Er moest telkens iets voor ze worden gehaald of aangedragen. Lang duurde
het dan ook niet voor Truus en Antje op de gang werden aangetroffen. Zusters
herkende je onmiddellijk. Zoekenden en thuislozen waren dat, daar hoefde je geen
speciaal zintuig voor te hebben ontwikkeld. Binnen een kwartier hoorden ze er bij.
Voor Truus en Antje was het, hoe weinig verwonderlijk achteraf ook, een
wonderbaarlijke ontmoeting geweest. Hun onstuimige drift om iets te ondernemen
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had meteen een bedding gevonden. In dit bondgenootschap konden ze, in de geest
van Eppie, aan de slag. Dat dat al zo snel zou gebeuren, ze hadden het niet durven
dromen. Eppie kon tevreden over ze zijn. Ze hadden zich regelrecht in de strijd
gestort.
Wie argeloos op zeshoog zou binnenwippen moest wel denken dat Ralph en Siegfried
buitengewoon veranderd waren. Zij, die altijd zo in de contramine waren geweest,
leefden nu in een volkomen symbiose. Het was een eigenaardig gezicht. Ralph, die
er altijd een eer in had gesteld te doen wat Siegfried niet deed, met Siegfried, wiens
lust en leven het was geweest niet te willen wat Ralph wilde, in zo'n innige
verstrengeling te zien. Op sommige momenten zou je waarachtig niet meer kunnen
zeggen wie wie was. Twee hoekige wezens waren één warme bol geworden.
Maar veranderd waren ze niet. Het was maar schijn. De meest argeloze beschouwer
zou al snel moeten toegeven dat deze symbiose niets anders was dan hun hoogste
vorm van tegenspraak. Het streven van de een om alles eerder of later te doen dan
de ander was zo groot en angstvallig geworden dat ze alles tegelijk leken te doen.
De ogenschijnlijk zo onschuldige bol was met vonken geladen.
In zo'n snelle opeenvolging waren ze het met elkaar oneens dat ze het voortdurend
met elkaar eens waren, behalve over het feit, uiteraard, dat ze het met elkaar eens
waren. Wat voor de buitenwereld geen verschil maakte.
Wee, wee, als zoveel buskruit wordt geprikkeld. Wee, de buitenwereld die in dit
wankele evenwicht roerde.
De buitenwereld prikkelde. De buitenwereld roerde. Alles wat denkbaar is gebeurt.
In de moskee op achthoog hadden ze het dierbaarste bezit van Ralph en Siegfried,
hun teckel, afgeslacht. Als een onreine hindernis op de weg naar de hemelpoort. Als
een offerdier. Het zou leiden tot een nieuw, en ditmaal grimmiger, verbond.
(wordt vervolgd)
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[Nummer 9 - 22 september 1984]
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Wereldtijdschrift
Raster

DE REVISOR 1984/4 herbergt een verhaal van Dick Schouten, ‘John Dolmes
waardig’, over een in zijn hersens gestoord jongetje dat veel belooft voor het boek
waarmee Dick Schouten het komend voorjaar bij Bert Bakker zal debuteren. Er staat
overigens nóg een intrigerend verhaal in DE REVISOR van C. Bierens, ‘Het huis
van methode.’ Een verhaal met veel witregels, maar toch spannend. Proza van niveau.
Jan Kuijper heeft in De Balie met Gerrit Krol gesproken over diens gedicht ‘over de
schaamte’ en dat gesprek staat nu in DE REVISOR afgedrukt. Gelukkig blijft Jan
Kuijper tegen Gerrit Krol volhouden dat de oorzaak van lachen ook wel eens niet
schaamte kan zijn. Verder in DE REVISOR gedichten aan de zeelijn van Willem
Jan Otten en vier gedichten van Piet Meeuse. ‘Onder moordenaars en gekken’, een
verhaal van Ingeborg Bachmann krijgt een inleiding van Ingeborg Dusar mee en een
interpretatie van het verhaal van Paul Beers. Van Hugh P. Callagher staat in DE
REVISOR een interessant essay over het boek Platland, een wiskundige Utopie uit
1884. Callagher stelt het boek in vernuft een plezier ver boven 1984 van Orwell. Het
Nederlands proza in DE TWEEDE RONDE (zomer-nummer) ligt een kleine lengte
achter in kwaliteit bij dat in DE REVISOR. De verhalen van Frans Pointl en Wim
Reilingh zijn niet slecht, maar er voor óp blijven doe je ook niet. DE TWEEDE
RONDE eert terecht de deze zomer achtentachtig jaar geworden dichter Hendrik de
Vries met een inleidend essay over hem van Willem Wilmink, die van oudsher een
ongeneeslijke liefde voor De Vries' poëzie heeft, en met gedichten van De Vries en
tekeningen die alleen nog maar in antiquarische bundels te vinden zijn. DE TWEEDE
RONDE laat Peter Verstegen aan het woord over de achtergronden van de Sonnetten
van Shakespeare. Verstegen vertaalde ook veertien van de sonnetten, in vruchtbare
creatieve wedijver met de vertaling van de Sonnetten van Jan Jonk. Verstegens
vertalingen zijn alledaagser Nederlands dan die van Jonk, maar ik durf niet te zeggen
dat ik daar de voorkeur aan geef. DE TWEEDE RONDE geeft altijd gul de ruimte
aan Nederlandse poëzie. MAATSTAF 1984/5 heeft twee verhalen van Machado de
Assis, met een inleiding van de vertaler August Willemsen. ‘Deze verhalen van
Machado,’ schrijft Willemsen, ‘zijn momentopnamen van de werkelijkheid, ze
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bevatten wat Henry James noemde, the little moments, de flits waarin ons iets
geopenbaard wordt over een personage, over onszelf, over het leven.’ Ook in
MAATSTAF een verhaal van Geert van der Kolk, ‘De ontzetting van San Sebastian’,
dat ongewoon en geheimzinnig is: een intrigerende wereld temidden van
Zuid-Amerikaanse guerillatoestanden. De opening van het verhaal iets weg van
Marquez. Herman de Connick publiceert gedichten in MAATSTAF die zich net als
die van Willem Jan Otten, bij de zee afspelen. Het portfolio in MAATSTAF bevat
aquarellen van Hans van Uden, die geïnterviewd wordt door Ed Leeflang. In
HOLLANDS MAANDBLAD staat een lezing van J.J.A. Mooij afgedrukt over ‘het
schone en het goede’, waar ‘het ware’ zich ook een plaats bij verovert. Een
interessante lezing, die jammer genoeg iets in het vage blijft. Karina Ploos van Amstel
heeft in HOLLANDS MAANDBLAD een kort verhaal over een gedicht van Leopold.
Willem de Ruiter zet in de klassieke dialoogvorm ‘De pretenties van de sociobiologie’
uiteen. Maar het onderhoudendst in HOLLANDS MAANDBLAD is
‘Literatuurwetenschap en parapsychologie’ van Karel van het Reve, die daarin
onderwijst hoe je een verhaal moet vertellen om je gehoor te blijven boeien. De
talloze voorbeelden die hij geeft van hoe het wel en hoe het niet moet, zijn uiterst
amusant. RASTER 30/1984 komt met een interessant nummer over Het Groteske.
Hans Bakx definieert ‘het groteske moment’ in zijn inleiding op dit nummer aldus:
‘Waar de klassieke blik de wereld een ideële ordening oplegt waarvan de voornaamste
kenmerken evenwicht en eenvoud zijn, benadrukt de nietklassieke zienswijze juist
haar onevenwichtigheid en complexiteit. Een van de sprekendste uitingen van deze
zienswijze is die van “het groteske”’. RASTER laat er iets van zien: een fragment
uit ‘de verzoekingen van de heilige Antonius’ van Flaubert; een analyse van Michail
Bachtin over het grotekse in het lichaam zoals Rabelais het hanteert; een verhaal van
Thomas Graftdijk; Carl Einstein met zijn essay ‘over de roman’. Bij het lezen van
dit boeiende nummer wordt toch niet duidelijk wat ‘groteske’ nu eigenlijk inhoudt.
De woorden ‘vergroting’ of ‘verkleining’ zijn niet echt van toepassing. J.F. Vogelaar
met ‘Makame en andere topen’ grotesk? Hij vervormt, dat is waar. Is Hans Bakx in
zijn korte aantekeningen ‘HIJ’ grotesk? Nee, hij isoleert. Is Joyce & Co in dit nummer
met een fragment uit de nieuwe roman grotesk? Ik zou niet weten hoe. Het NIEUW
WERELDTIJDSCHRIFT september 1984 oogt iedere keer weer chique. Dit keer op
de omslag Jacques Brel. Herman de Coninck las de biografie over Brel van Olivier
Todd en analyseert zijn poëzie die alleen in de voordracht van Brel poëzie wordt.
Het NIEUW WERELDTIJDSCHRIFT opent met een prachtig stuk over Baden
Powell. Jammer is alleen dat dit ‘piece de resistance’ een voorpublikatie uit een boek
van Piers Brendon is. Dan had het NIEUW WERELDTIJDSCHRIFT beter kunnen
beginnen met de papieren analyse van het karakter van Ronald Reagan door professor
Norman N. Holland, waarin hij uitlegt waarom we best een beetje bang mogen zijn
voor Reagan. Willem van Toorn heeft in het NIEUW WERELDTIJDSCHRIFT een
mooi verhaal en twee gedichten. De gedichten van Charles Ducal die in het nummer
debuteert zijn meer mooi opgemaakt dan mooi. Benno Barnard schrijft over de
Vlaamse dichter Anton van Wilderode die een niet erg te prijzen levenswandel heeft,
maar wiens gedichten zoals Barnard zegt in de eerste regel zo zijn dat de dichter er
‘zeker van kan zijn dat ik zo'n gedicht ten einde lees.’ Wat zo is.
D.M.

Uitverkoren
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Stars and Bars door William Boyd. Hamish Hamilton. Een roman over een nieuw
type pechvogel waarin tevens een vrolijk en nerveus beeld van Amerika wordt
geschilderd.
De boekhandels van Amsterdam door Clara Hillen. Bridges. Alle soorten
boekhandels van de hoofdstad beschreven, van kookboekwinkels tot antiquariaten
en hun specialiteiten. ten.
Leven op de Mississippi door Mark Twain. Vertaling Johan Hos. De Bezige Bij.
Twains grote boek over de vermaarde rivier, voorzien van persoonlijke avonturen,
geschiedenis en jeugdherinneringen.

Between the Eyes door Ralph Steadman. Jonathan Cape. De getekende en geschreven
autobiografie van de wildste tekenaar van Engeland waarin vijfentwintig jaar van
zijn arbeid wordt samengevat.
Zeven kleine studies door Johan Polak. A.P. ten Bosch, Zutphen. De bescheidenste
uitgever herdrukt met de grootste tegenzin (‘niet zonder aarzeling’) zijn erudiete
essays van de laatste tijd.
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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‘Murder! Murder!’
Bij de tweehonderdste sterfdag van Samuel Johnson 1709-1784

Samuel Johnson, schilderij van Joshua Reynolds, 1772

Carel Peeters
Dat de achttiende eeuw vooral voor het gemak De eeuw van de Rede wordt genoemd
blijkt uit de herdenking van de man die veel Engelsen als hun meest illustere
vertegenwoordiger van die eeuw beschouwen: Samuel Johnson. Het feit dat hij twee
honderd jaar geleden overleed op 13 december 1784 wordt herdacht met
tentoonstellingen en lezingen over zijn essayistische, editorische en lexicografische
werk, maar ook met menige kerkdienst. De opening van de ‘Samuel Johnson
Bi-Centenary Commemoration’ had in februari al plaats in een kerk (in Lichfield,
Johnsons geboorteplaats), hij zal eind december van dit jaar ook in een kerk in Londen
worden besloten.
Johnson behoort zonder twijfel tot de representanten van De eeuw van de Rede, maar
op een andere manier dan de goddeloze Voltaire of de sceptische Hume. Hij behoorde
tot wat men de conservatieve vleugel van de Verlichters zou kunnen noemen, samen
met Edmund Burke: groot verdediger van de vermeerdering van kennis op alle
gebieden, van onderzoek en het gezonde verstand, maar daarnaast een Tory
(conservatief) met een mentaal zwaard, een devoot christen, een zwaarwichtig en
zwaarmoedig moralist bij wie de woorden ‘Every man should...’ op de lippen
bestorven lagen. Niettemin moet hij volgens tijdgenoten en intimi ook een vrolijk
iemand zijn geweest die op de onverwachtste momenten een grenzeloze
verdraagzaamheid aan de dag kon leggen, even onverwacht gevolgd door het berijden
van de bekrompendste vooroordelen. Zijn ‘wit’ en zijn ‘rudeness’ moeten in hem
om de heerschappij gevochten hebben.
Johnson was in veel opzichten extreem. Hij was een kolossale man (‘The Sultan
of English Literature’, ‘The Colossus of English Literature’, ‘The Rhinoseros of
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English Literature’ - naar keuze) met tics in zijn handen en hoofd, waardoor alles
altijd aan hem bewoog. Hij was van kinds af extreem intelligent en werd daarom ook
door verschillende mensen educatief in bescherming genomen omdat zijn vader, een
boekhandelaar, er het geld niet voor had. Zijn zelfkennis en zelfvertrouwen werden
niet aangetast door zijn opmerkelijke uiterlijk, dat bovendien niet altijd uitblonk door
properheid. Tijdens een ontvangst ten huize van Elisabeth Montagu werd Johnson
voorgesteld aan een aantal jongedames die zich met meer verwondering dan
vriendelijkheid om hem heen hadden geschaard, ‘as if he had been some monster
from the deserts of Africa.’ Na enige tijd zei Johnson: ‘Dames, ik ben tam, u kunt
me strelen.’
Volgens zijn eigen herhaalde mededeling was hij uitermate lui en moest hij zichzelf
in zijn ‘meditaties’ aansporen zijn leven te beteren. In deze ‘meditaties’ is hij extreem
nederig en verklaart hij zichzelf tegenover God een nietswaardige die nauwelijks
meer is dan niks. In de jaren dat twee maal per week zijn tijdschrift The Rambler
verscheen (1750-1752) schreef hij zijn essays, waarmee het voornamelijk was gevuld,
op het laatste moment, de jongen van de drukkerij trappelend van ongeduld aan zijn
zijde. In zijn Dictionary komen woorden voor die er om uiterst persoonlijke redenen
in terecht zijn gekomen. Zoals het woord ‘addle’, door Johnson omschreven als van
toepassing op eieren die onder de hen niet uitkomen en bederven. De Dictionary is
een blijvend boek omdat Johnson de betekenis van woorden illustreert met
voorbeelden uit de wereldliteratuur. In het geval van ‘addle’ verwijst hij naar On
Melancholy van Robert Burton. Dat is niet verbazend, want Johnson heeft zijn hele
leven tegen de melancholie gevochten en soms met moeite kunnen voorkomen dat
hij in een toestand raakte waarin zijn geest zou bederven, omdat zijn indolentie niets
voortbracht. Hij was soms bang krankzinnig te worden en tot zijn repertoire van
‘actual wisdom’ behoort de aansporing vooral altijd de geest bezig te houden, dat
houdt de monsters buiten de deur.

Staatspensioen
Al Johnsons grote projecten, The Dictionary of English Language, de uitgave van
Shakespeare's werk met zijn inleidingen, de Rambler-essays, Lives of the Poets en
zelfs zijn kleine ‘roman’ Rasselas, Prince of Abyssinia, zijn zonder innerlijke
noodzaak tot stand gekomen, allemaal uit financiële nood. Dat is natuurlijk maar
relatief, gezien zijn behoefte aan moraliseren, maar feit is dat Rasselas geschreven
werd om de begravenis van zijn moeder te bekostigen, dat de Shakespeare-editie niet
werd ondernomen uit ‘desire of fame, but want of money, which is the only motive
to writing that I know of’, dat het plan voor een Woordenboek werd doorgezet uit
trots omdat hij geen financiële bescherming
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kreeg van Lord Chesterfield, en dat Lives of the Poets met een vreemd mengsel van
tegenzin en toewijding tot stand kwam: ‘in my usual way, dilatorily and hastily,
unwilling to work and working with vigour and haste.’ Er is een periode van twaalf
jaar, voorafgaand aan de Lives dat hij niets publiceerde. Financieel kon hij zich dat
permitteren, want vanaf 1762 kreeg hij een staatspensioen van £300, iets dat slechts
hoogstzelden vanwege literaire verdiensten werd toegekend, reden waarom Johnson
in zijn Dictionary (1755) ‘pension’ nog had omschreven als ‘an allowance made to
any one without an equivalent. In England it is generally understood to mean pay
given to a state hireling for treason to his country’. En degene die het krijgt, de
‘pensioner’, is een ‘slaaf van de staat, ingehuurd met een toelage om zijn meester te
gehoorzamen’. Johnson was weliswaar een conservatief, gezagsgetrouw moralist,
hij had diverse eigenaardigheden die hem onuitstaanbaar of innemend maken. Toen
zijn Dictionary af was en Lord Chesterfield daarvan hoorde wilde hij alsnog van zijn
belangstelling blijk geven. Te laat! schreef Johnson hem in een brief, die kans heeft
u laten lopen en nu zult u niet meer de kans krijgen als een verlate weldoener te
schitteren. Dit incident betekende het einde van het patroniseren van artistieke
ondernemingen door de adel. Anderzijds had Johnson geen enkel bezwaar tegen
instellingen als de inquisitie: ‘false doctrine should be checked on its first appearance.’
Daar staat weer tegenover dat hij tegen Boswell zegt dat hij zich nooit heeft
afgevraagd of hij zich als een streng of beminnelijk man moest gedragen, maar altijd
zijn impulsen volgde. Boswell moet hieraan iets om over na te denken hebben gehad,
want een beminnelijker strooplikker dan hij is in de literatuur niet bekend. (‘I never
am with this great man without feeling myself bettered and rendered happier’ schrijft
hij over Johnson in zijn dagboek).

James Boswell, schilderij van George Willison, 1765

Van de 208 essays die Johnson schreef voor The Rambler, The Adventurer en The
Idler bestaan alleen bloemlezingen. Die maken al voldoende duidelijk waarom deze
essays bij niet erg conservatief aangelegde schrijvers en essayisten geamuseerde
weerzin of agressieve haat hebben opgeroepen. Zelden leest men zo veel over hoop,
waarheid, deugd, natuur, moed, humor en verbeelding zonder dat men er een greintje
bemoediging in vindt. Johnson is in deze essays een moralist in zijn verderfelijkste
gedaante, geen polemisch moralist, maar een die excelleert door in dwingende
algemeenheden lessen te leren: geen La Rochefoucauld, geen Chamfort of Diderot,
maar een scholasticus die zijn melancholie slechts in sombere, ontmoedigende grijzen
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kan gieten. Hoop, zegt Johnson op talloze plaatsen, is onontbeerlijk, maar op nog
veel méér plaatsen drukt hij de hoop de kop in door alles terug te brengen tot ‘het
juiste midden’: niet te veel hopen, dat leidt maar tot teleurstelling, niet te overmoedig
zijn, niets ondernemen dat je niet aan kunt, je niet te veel door je verbeelding laten
meeslepen, pas op met passies en verlangens, het zijn ‘vipers’ (adders) aan je borst
die er onschuldig uitzien maar plotseling veranderen in ‘poison’. ‘The limitations of
Human Achievement’, ‘The Vanity of Human Wishes’, ‘The luxury of vain
imagination’, ‘Labour necessary to excellence’, ‘The importance of punctuality’,
‘On the duty of self-examination’, ‘The proper means of regulating sorrow’ zijn
enkele zorgelijke onderwerpen waarmee Johnson met een morbide gelijkmatigheid
zijn lezers de adem beneemt. In een van zijn allegorieën, ‘The Garden of Hope - a
dream’, schept hij er een waar genoegen in om met bête sprookjesachtigheid de
vergeefsheid van een verblijfin de tuin der hoop te schilderen. De schrijver bevindt
zich in die tuin en zijn verwachtingen nemen toe en hij ziet in de verte steeds ‘brighter
flowers, clearer fountains, and more lofty groves’. Maar als hij dichter bijkomt ziet
hij hoe de bloemen verwelken, het fruit voor zijn neus van de boom valt, de vogels
van hem wegvliegen, kortom: hoe ijdel zijn hoop was. Johnson heeft in de meeste
essays een sterke behoefte om ‘de mens’ te kleineren, aan te tonen hoezeer hij
afhankelijk is van zijn schamele natuur, hoezeer bescheidenheid hem past, want zijn
‘abilities are small and his opportunities few’. Voor de mens is ‘iets meer dan niets
al meer dan we mogen verwachten’ zijnde immers ‘a being who... is himself little
more than nothing.’ Er is in alles een ‘middenweg’ en het is ieders plicht die aan te
houden. Hoe bijna pathologisch streng Johnson over de noodzaak van die middenweg
denkt, blijkt als men merkt dat die middenweg voor hem niet de hemelbrede boulevard
van de middelmatigheid is, maar juist héél smal, zodat het moeilijk is om hem te
vinden.

Hoop en Vrees
Nog bedrukkender is het lange gedicht ‘The Vanity of Human Wishes’ dat door T.S.
Eliot zo bewonderd wordt (‘als dit geen poëzie is, dan weet ik niet wat poëzie is’)
en door F.R. Leavis ‘great poetry’ wordt genoemd. Wat in dit gedicht geschetst wordt
is de volstrekte vergeefsheid van elk streven en elke daad die verder reikt dan het in
je mond steken van een stuk brood: ‘Men stijgt, men schijnt, en valt neer’, ‘'t vuur
dooft mét hoop’, ‘'t verval stapelt zich op zoals de jaren/Steeds laat 't verwelkend
leven blijdschap varen.’ Wie een ‘deugdzaam’ en ‘matig’ leven heeft geleid is zelfs
niet veilig voor Johnsons morbide somberheid: ‘Zulk oud-zijn smelt, takelt
onmerkbaar af./En glijdt, bescheiden argeloos, naar het graf.’ Wie mocht uitroepen
‘Verleng mijn leven met een reeks van dagen’ krijgt per omgaand antwoord: ‘De
tijd hangt klaar om delgend toe te slaan.’ ‘Waar,’ vraagt de dichter tegen het einde,
‘moeten Hoop en Vrees hun doel dan werven?’ Dat heb ik me toen ernstig afgevraagd,
maar dat was vergeefse moeite. Bij Johnson kan dat niets anders zijn dan bij Hem,
want ‘godsdienst heeft een reden./Verhef om 't goede smekend de stem,/Maar laat
de maatstaf en de keus aan Hem,/Vrij in Zijn macht.’ Het verzoek luidt: geef u zelf
over, bid ‘vol vuur om een gezond verstand,/Een wil gelaten, passies in de hand.’
Johnson maakt van mensen zulke nietswaardige schepsels die geheel afhankelijk
zijn van die miraculeuze en grillige wind genaamd God, dat het onduidelijk is
waarvoor er nog om een ‘gezond verstand’ gebeden moet worden. De laatste regels
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van het gedicht (‘Zo brengt Zijn wijsheid de geest tot bedaren,/En schept 't geluk dat
die niet kan vergaren’) getuigen zo van serviliteit ten opzichte van wat ik beschouw
als het Niks, en wat Johnson met Hij aanduidt, dat het moeilijk te rijmen is met de
Johnson van de Dictionary, of die naar voren komt uit Boswells Life of Johnson en
de brief aan Lord Chesterfield. Het staat ook averechts op wat de Eeuw van de Rede
heeft voortgebracht: de gedachte dat mensen hun geluk in eigen hand hebben, er
althans een beduidend aandeel in hebben.
Dat Johnson ‘has been a source of pleasure ever since’, zoals het comité voor zijn
herdenking beweert, is maar tendele waar. Hij mag dan een ‘bijna legendarische
figuur’ en ‘een belichaming van of symbool van het Engelse norse gezonde verstand
en eerlijke realisme’ zijn, zoals een Amerikaanse criticus eens schreef, de waardering
van Johnson heeft de afgelopen twee eeuwen bestaan uit wilde stormen van polemiek
of uit officiële exclamaties van zijn ‘grootheid’. Of uit een vriendelijker bejegening,
zoals in het artikel van H.A. Gomperts ter gelegenheid van Johnsons 250ste
geboortedag in Het Parool van 26 september 1959. Daarin schrijft Gomperts dat
Johnson ‘een voortreffelijke schrijver’ is, ‘een kritisch essayist die iets van zijn
actualiteit heeft behouden. Johnson is modern, omdat hij voorafgaat aan de
overdrijvingen en de absolutistische ideeën van de romantiek. Hij amendeerde en
corrigeerde de neo-classicistische opinies van zijn tijd. Hij had een afkeer van de
toen nog vereerde allegorie.’ Ik zeg niet dat hier niets van zou kloppen, maar is de
morele druk van Johnson uiteindelijk niet veel ‘absolutistischer’ dan het lyrische
‘absolutisme’ van de romantici? En Johnsons afkeer van de allegorie? Hij heeft er
zich in uitgeleefd! Veel minder toegeeflijk was Willam Hazlitt in 1819 toen hij over
Johnsons Rambler-essays schreef dat het ‘scholastieke theses’ waren van een man
zonder enige ‘originele gedachte’. Zijn stijl lijkt op ‘het gedreun van nagemaakte
donder in een van onze theaters’. Zijn onderwerpen zijn ons vertrouwd, ‘maar de
schrijver loopt altijd op stelten’. ‘Dr. Johnson is also a complete balance-master in
the
Vervolg op pagina 10
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De collegialiteit van al het bestaande
De verzamelde gedichten van Cees Nooteboom
Vuurtijd, ijstijd Gedichten 1955-1983 door Cees Nooteboom Uitgever:
De Arbeiderspers, 280 p., f39,50
Adriaan Morriën
In Vuurtijd, ijstijd heeft Cees Nooteboom vrijwel alle in boekvorm verschenen
gedichten bijeengebracht, die hij van 1955 tot 1983 heeft geschreven. Het is een (met
steun van het ministerie prachtig uitgegeven) boek van bijna driehonderd bladzijden
waarvan, grofweg geschat, vijfenzestig pagina's niet of slechts met titels en motto's
zijn bedrukt. (Op pagina 130 staat, jammerlijk genoeg, een drukfout in een uitspraak
van Bertrand Russell.) De publikatie van deze verzamelbundel moet waarschijnlijk
worden toegeschreven aan het succes dat Nooteboom met zijn roman Rituelen heeft
gehad, en nog altijd heeft. Door dat succes heeft de romancier de schrijver van
reisverslagen en ook de dichter uit de schaduw bevrijd.
Waarom werd Nooteboom als dichter zo weinig bekend? Het antwoord kan, denk
ik, niet alleen zijn dat Nooteboom, over een zo lange periode gerekend, betrekkelijk
weinig gedichten publiceerde, of dat hij op een voor hem ongunstig tijdstip debuteerde,
namelijk in 1956 toen de Vijftigers hoog in het zadel zaten en de opvatting over
‘moderne’ poëzie zowel bij het publiek als bij de kritiek bepaalden. Nooteboom heeft
in een interview opgemerkt dat hij eerder door de Tachtigers dan door de Vijftigers
is beïnvloed. Met de Vijftigers was hij bevriend, voegde hij er fijntjes aan toe. Hij
is ze, in zekere zin ook voorbijgestreefd.
Het antwoord op de hierboven gestelde vraag moet veeleer luiden dat de poëzie
van Nooteboom door haar schijnbare koelheid en betrekkelijke duisterheid het publiek
niet fameus heeft aangesproken en dat de kritiek er aanvankelijk moeite mee heeft
gehad. Pas in de jaren zeventig komen getrainde uitleggers in touw, zoals Wiel
Kusters, die hun licht in deze duisternis laten schijnen. Maar de Vijftigers waren toch
ook duister, zal men mij tegenwerpen. De Vijftigers waren helemaal niet zo duister.
Zij waren ook niet op duisterheid uit, maar op verstandhouding met de lezer die nog
voor hun manier van schrijven moest worden gewonnen, waardoor enige uitleg
noodzakelijk was. De gedichten van Nooteboom, heb ik in een bespreking van zijn
eerste twee bundels in 1959 opgemerkt, maken de indruk in afzondering te zijn
geschreven, zonder de gedroomde of vermeende ruggespraak met de lezer.

Op reis
Wie het dichtwerk van Nooteboom leest zal daarin geen spoor of naklank van de
poëzie van de Tachtigers vinden. Ik denk ook niet dat Nooteboom die invloed eruit
heeft moeten werken, zoals Vestdijk dat in zijn eerste gedichten met de invloed van
Rilke en Slauerhoff heeft gedaan. Voor de factuur van zijn gedichten heeft Nooteboom
zijn voorbeelden (‘vaders’ noemt hij ze in een bepaald verband) elders gezocht.
Waarschijnlijk vooral in de Spaanstalige dichtkunst die, voor zover ik daarover kan
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oordelen, op een nooit geheel onderbroken, tot in de Middeleeuwse mystiek reikende
duistere traditie kan bogen.
Met zijn opmerking over de Tachtigers moet Nooteboom niet zozeer aan hun manier
van schrijven als wel aan het door Kloos als een bazuinstoot geproclameerde extreme
individualisme hebben gedacht, waardoor zijn zelfbesef werd bevestigd en versterkt,
een versterking en bevestiging die hij, al was het maar als auteur, broodnodig had
om naast zijn vermaarde vrienden te kunnen bestaan. Op een voor hem noodlottige
wijze waren zij juist enkele jaren ouder dan hij, hadden hun weg al gevonden en
publiceerden in een ontstellend tempo het ene boek na het andere. Nooteboom moest
zijn weg, van het ene boek naar het andere, telkens weer zoeken. Hij is er, letterlijk,
voor op reis gegaan. Hij is er zelfs tweemaal voor van uitgever verwisseld.
Een van de redenen waarom Nootebooms reisverslagen uitzonderlijk zijn, is dat
zij in belangrijke mate aan een willekeurige actualiteit lijken te zijn ontheven, een
doel waarnaar ook een dichter met zijn taalvondsten streeft, en dat zijn beschrijvingen
indrukwekkende projecties of verbeeldingen zijn, weerspiegelingen van het eigen
wezen, verkenningen van het landschap van de ziel. Van zijn innerlijk heeft
Nooteboom gezegd dat het er ongeveer als een woest Spaans landschap uitziet, en
bij een andere gelegenheid vergeleek hij het met een woestijn, zelfkarakteriseringen,
of zelfverbeeldingen, die hun bevestiging vinden in bijna elk gedicht uit deze
verzamelbundel, tot aan de laatste gedichten toe, in de reeks ‘Paesaggi Narrati’, die
in 1980 zijn geschreven. Dergelijke uitspraken, die er niet om liegen en het verschil
aangeven tussen hoogmoed en weerloosheid, zinspelen op de versmelting van
tegenstellingen en tegenstrijdigheden die, al of niet verhuld of getransponeerd, de
lezer in Nootebooms gedichten terugvindt, trauma's en frustraties die een uitweg en
rechtvaardiging hebben gezocht in het gedicht, dat wil zeggen in een vorm (‘Ik berg
me op in mijn gedicht’, pagina 33), en daarin op afstand zijn gebracht.

Cees Nooteboom, foto Eddy de Jongh

Deze afstand, die Nooteboom van het begin af aan heeft nagestreefd, misschien
niet met opzet maar dan toch uit noodzaak, openbaart zich in zijn werk op tweeërlei
wijze, namelijk als de afstand tussen het ik en de wereld, of de anderen (die in
Nootebooms gedichten nauwelijks in beeld komen), en als de afstand tussen het
dichtbije, gewone, psychologische en het verre, exotische, mythologische. Beide
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vormen van afstandelijkheid vloeien voort uit de distantie van het ik tegenover
zichzelf, die in de psychologie als ‘depersonalisatie’ te boek staat en waarvoor Arthur
Rimbaud in een van zijn brieven over de dichter als ‘ziener’ de perfecte uitdrukking
heeft gevonden: ‘Je est un autre’. Vervreemding en ontgrenzing of, anders gezegd,
ontkenning en verwisseling, of nog weer anders: vermomming en ontvluchting zijn
de attributen van deze afstandelijkheid die voor Nooteboom de weg heeft vrijgemaakt
om de ‘vertrouwde’ werkelijkheid en het ‘logische’
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spraakgebruik te ontregelen en aan zijn visie dienstbaar te maken, een ideaal waarvan
elke rechtgeaarde moderne dichter droomt. Het spreekt vanzelf dat het voor hem
tevens een kwestie van zelfbehoud is geweest, om een term van A. Roland Holst te
gebruiken. Nooteboom moest, naar analogie van de befaamde onderwijzing van
Jezus in het evangelie van Markus, zijn leven verliezen om het te kunnen behouden
(de paradox van het christendom). Een reproduktie van het proces, waarin deze
teloorgang wordt beschreven, vinden wij bij voorbeeld in het eerste gedicht uit de
reeks ‘Unio’, een reeks die niet voor niets wordt ingeleid met een citaat uit de
Bekentenissen van Augustinus, een kerkvader die de paradox niet schuwde. Het
gedicht geeft tevens een indruk van wat, in Nootebooms voorstelling, het echec der
woorden kan worden genoemd.
Van iemand die liep werd ik iemand die zweefde.
Met een koffer vol met tijden ging ik bij me vandaan.
Nu ken ik nog weinig en niemand
Zo ben ik naar binnen gegaan.
Daar vond ik een leger van kleuren.
Zij vraten het bot uit mijn woorden.
Ik zocht ze nog wel maar hoorde
niet meer bij hen. En zij
zeggen niet wie ik ben.
Ze verdwijnen in ontbindende letters
en laten hun slinken gebeuren.
Bij al dat ontbreken van namen
verloor ik de klank van mijn stem.

Het identiteitsprobleem, dat in dit gedicht in verbinding wordt gebracht met het
fenomeen van de taal en van het stemgeluid, de belangrijkste middelen waarover de
mens beschikt om zich te verpersoonlijken, vormt de keerzijde, en de kern van
verschijnselen als vervreemding en wordt in Nootebooms eerste gedichten als een
kwelling voorgesteld: ‘het is onverdraaglijk om zoveel mensen te zijn’. Het ontwikkelt
zich in zijn werk, zonder zijn kwellende karakter te verliezen, tot een uitgangspunt,
een mogelijkheid waarmee valt te werken, moet worden gewerkt, en waardoor de
wereld op een absurde en paradoxale wijze kan worden geordend, namelijk door de
tegenstrijdigheden, in de eerste plaats die in het eigen wezen (de eigen ‘woestijn’)
tegen elkaar uit te spelen. Op dit spel, dat door Nooteboom met de noodzakelijke
ernst wordt gespeeld en waarvan de pathetiek inherent is aan wat wordt verbeeld,
berust de innerlijke structuur van zijn poëzie. De ordening is schijnbaar (het
gezichtspunt zwevend, evenals de dichter zelf). Ze wordt gesteld en ontkend, beproefd
en herroepen. Een ‘werkelijke’ of ‘geldige’ ordening zou voor Nooteboom het einde
betekenen van het levensgevaarlijke avontuur dat het schrijven van gedichten blijkbaar
voor hem betekent. Als dichter vertoont hij trekken van de speler (en tegelijk van de
desperado) die wij uit sommige verhalen kennen, zoals uit de beroemde novelle van
Dostojevski.

De dood
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In ‘De gouden kap’, een uitstekende analyse van de poëzie van Nooteboom door
Wiel Kusters, opgenomen in Over Cees Nooteboom - Beschouwingen en interviews
(dit jaar verschenen bij uitgeverij BZZTôH, Den Haag), brengt Kusters de motieven
van de dubbelganger en de spiegel, met behulp waarvan Nooteboom zijn ontregeling
in de hand werkt, in verband met Nootebooms belangrijkste alles overheersende en
overschaduwende thema, de dood. Al uit Nootebooms eerste dichtbundels bleek
overduidelijk zijn geobsedeerdheid door het fenomeen van de dood, de volstrekte
leegte die aan het leven alle grond ontneemt, zozeer dat de dood zich van het leven
bedient om zijn waarheid, de enige die er is, te doen gelden. In deze voorstelling
breidt het identiteitsprobleem zich tot alles uit. Het leven ontleent zijn wanhopige
negatieve waarde aan een permanente bestaanscrisis, die niet maatschappelijk,
economisch, politiek of zelfs psychologisch maar ‘existentieel’ is bepaald, en die
verantwoordelijk is voor de semantische aardbeving waaraan Nooteboom het
taalgebouw onderwerpt, zodat de onderste steen boven komt te liggen. Hitte is koude
en koude is hitte, zoals vuur en ijs ook ijs en vuur zijn. Aanwezigheid en afwezigheid,
openheid en geslotenheid zijn verwisselbaar. Deze zienswijze wordt in het dichtwerk
gerechtvaardigd door de strengheid waarmee verschijnselen op hun betrekkelijkheid
worden beproefd. Het effect is soms verbluffend, monomaan of blijft in duisterheid
en verstarring steken, maar het is ook vaak grandioos en ontroerend.
Nootebooms zienswijze werkt uiteraard ook selectief. Ervaringen of verschijnselen,
die voor andere dichters van belang zijn, hebben voor Nooteboom bij voorbaat
afgedaan. Zijn wereld is niet huiselijk maar elementair. Zijn methode is niet
beschrijvend maar evocatief. In het gedicht ‘Rotswand’, uit de reeks ‘Poemas del
Hierro’, wordt het natuurverschijnsel niet beschreven, evenmin als in de andere
gedichten uit die reeks, maar het krijgt stem, spreekt de dichter toe en verbroedert
zich met hem, op grond van wat Nooteboom als ‘de collegialiteit van al het bestaande’
heeft omschreven, een collegialiteit die men als een verlichte vorm van mystiek zou
kunnen aanduiden. Ook in dit gedicht werkt de verwisseling op volle kracht en daarom
kun je het, met een semantische spiegel in de hand, ook lezen als een zelfportret van
de dichter.
Ik ben hier nog geen uur,
en toch noem je me eeuwig.
Jouw eeuw is mijn seconde.
Terwijl jij denkt dat ik hard ben
voel ik mijzelf vloeien.
Jij bent van vlees,
ik ben van steen
Wij zijn beiden in woorden verborgen,
maar we benoemen hetzelfde.
Omdat jij zo kort duurt duur ik lang,
maar er is geen verschil.
En toch,
eens was ik er niet
lang voor jij er niet was,
en eens verdwijn ik, vergruisd en verpulverd,
net als jij, gerafeld, verwijderd,
en zonder een spoor.
In mijn trage, versteende gedachten
ken ik dezelfde hoogmoed
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en dezelfde val.

■
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Een warenhuis van Duitse stemmen
De tijdloze fantasieën van Botho Strauss
Der junge Mann door Botho Strauss Uitgever: Carl Hanser Verlag, 388
p., f46,25 Importeur: Nilsson & Lamm
Gerda Meijerink
Achter het glas van een reusachtig aquarium verschijnt een gezicht: voorhoofd, ogen
en neus van een vriendelijke man op leeftijd, de onderste helft de weke bek van een
karper. Drie meter hoog het geheel, het spreekt minzaam een jonge vrouw toe die
verdwaald is in een bos en de ‘toren van de Duitsers’ betreden heeft, een warenhuis
waarin de Duitse taal in stemmen te koop wordt aangeboden in ruil voor een aantal
ik-quanten. Een vrouw baart vanuit de ruimte tussen haar schouderbladen een
gedrocht, een gnoom, waarvan de ene gezichtshelft Baudelaire, de andere Hitler
vertoont. Op de bodem van een ondiepe kuil rollen een tiental mannenhoofden heen
en weer met gesloten ogen en mummelende monden die zich gretig met krantenpapier
voeden. Een vrouw wordt wakker in haar bed dat honderden meters boven het dorp
waar zij in edelstenen handelt op lange poten heen en weer zwiept. Een vogel
deponeert een pad op het laken die in zijn ingewanden een opaal herbergt. Met een
beschimmeld rimpelig ruimtemannetje beleeft zij de hoogste lust.
Nachtmerries? Sprookjes? Allegorieën? Parabels? Mythen? Een dolgedraaide
fantasie?
Het gaat over de nieuwe roman van Botho Strauss: Der junge Mann waarvan driekwart
wordt ingenomen door ongebreidelde fantasmen in de trant van de hiervoor
opgesomde. Hoewel, ‘roman’ - het woord komt alleen op de stofomslag voor, op het
titelblad ontbreekt het en het lijkt me waarschijnlijk dat Botho Strauss deze
genreaanduiding achterwege heeft willen laten omdat in een tijd waarin zich alles
wat boven de vijftig pagina's uitkomt als roman afficheert, dit woord betekenisloos
is geworden. Der junge Mann is een raadselachtig boek en ik moet bekennen dat ik
er nauwelijks raad mee weet. Klaarblijkelijk ben ik niet de enige, want de kritieken
die er intussen van zijn verschenen, onder anderen van Fritz Raddatz in Die Zeit,
wijden er wel veel woorden aan maar ze draaien allemaal om de hete brij heen en
wagen zich nauwelijks aan enige interpretatie. De vraag naar een betekenis, een
boodschap misschien, een rode draad waarlangs de lezer vanuit Strauss' fantastische
labyrint de weg vindt naar een niveau waarop begrijpen mogelijk is, wordt door geen
van de critici beantwoord. En dat is geheel in de geest van Botho Strauss' poëtisch
universum dat zich tegen het verstandelijke, het analytische weert, dat - zoals in zijn
vorige prozaboek Paren, Passanten wordt gezegd - ook de dialectiek als kenmethode
heeft afgezworen, omdat immers alle rationaliteit zich afspeelt in een wereld waarin
de communicatie zich van de werkelijkheid heeft losgekoppeld, waarin elk spreken
alleen nog maar gemummel, gebazel, geroezemoes, gelal is geworden. De geschakelde
informatie-systemen, de televisieterreur, de elk bewustzijn vernietigende aanwezigheid
van de atoombommen, het ontbreken van een zinvol geordende samenleving maar
vooral de teloorgang van de geschiedenis - althans van onze samenhang daarmee heeft de mens tot een ledepop gemaakt, doelloze schijnbewegingen zijn onze daden.
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Pessimisme
Zo samengevat is dit een bijna onverdraaglijk pessimisme, maar wie de toneelstukken
van Strauss heeft gezien - en zijn nieuwe stuk Der Park, dat eind september in Berlijn
in première gaat, heeft gelezen - en wie Paren, Passanten kent, heeft de ervaring
opgedaan dat dat pessimisme in de vorm waarin Strauss het giet, heel goed te
verdragen is. De esthetisering door het kunstwerk heft het pessimisme op, de plaats
van handeling - het boek, het toneel - wordt een plek waar het pessimisme wordt
gecelebreerd, en waar het ons, bezworen in het ritueel, niet meer bedreigt.
Toch zou Botho Strauss Botho Straus niet zijn als hij niet ook dit besef op losse
schroeven zette: in Der junge Mann schrijft hij tégen het theater als ‘Kultusstätte’
en tégen de kunstenaar als moderne medicijnman en tovenaar die de tijdgenoten een
alibi verschaft voor hun bezinningsloze levens. De regisseur Leon Pracht, ‘der junge
Mann’, die met zoveel ambitie het theater betreedt, slaagt er niet in om zijn concept
te verwerkelijken. Zijn enscenering van De meiden van Jean Genet, waarmee hij het
theater wil vernieuwen, levert een middelmatig produkt op en dat niet alleen omdat
hij tegenover de mimetische theateropvatting van twee gevierde, katachtige,
toneelspeelsters bakzeil haalt, maar ook omdat hij zelf inziet dat het theater niet de
laatste stap betekent maar dat het ‘een ijzeren poort is, waar ik doorheen moest om
de verdere stappen “achter de dingen” te doen’. ‘Ik ben de leraar, ik zal het jullie
laten zien, het geheime rijk, ik ben jullie Führer,’ heeft hij tegen de toneelspelers
geroepen voordat hij tot zijn relativerende inzicht komt en het is deze pretentie van
de kunstenaar die Botho Strauss in Der junge Mann ontmaskert.

‘Zeit Zeit Zeit’
Waarheen hij de lezer meeneemt nadat hij in het eerste hoofdstuk de geschiedenis
van de jonge man Leon Pracht heeft verteld, is dat geheime rijk achter de dingen, en
wat zich daar afspeelt leent zich niet voor welke theaterenscenering dan ook. In dat
geheime rijk achter de dingen staat namelijk de tijd stil, is zij bevrijd van het
dwangmatige regime van de voorwaarts gaande klokkewijzer en van de alles
beheersende vluchtigheid. Het bewustzijn dat daar heerst wordt bepaald door ‘de
eendracht van dag en droom, van het op een adelaar lijkende nuchtere verstand en
een lome slaapwandeling.’ ‘Zeit Zeit Zeit,’ zo luidt de eerste regel van de tien pagina's
lange inleiding waarmee het boek begint en die drie woorden lijken op sissende
zweepslagen waarmee een slavendrijver zijn slaven voortdrijft. ‘Met de tijd kunnen
de mensen nog het minst overweg. De ruimte hebben zij gemakkelijker aan zich
onderworpen,’ luidt een zin verderop in dit inleidende essay, waarin in een notedop
van Heraclitus en Plato tot de moderne fysica het denken over tijd overhoop wordt
gehaald.
Een sleutel voor Strauss' tijdsbegrip lijkt me een korte verwijzing naar de Paradoxen
van Zeno, de paradox van de pijl die, omdat hij op een ondeelbaar ogenblik van zijn
vlucht ten opzichte van de ruimte waarin hij zich bevindt in rust is, ook over het
geheel van zijn baan niet beweegt, wat bewijst dat beweging ondenkbaar is. Zonder
de leermeester van Zeno, Parmenides, te noemen verwoordt Strauss diens filosofie
als hij schrijft: ‘Nu speelt onze geest met de onveranderbare ideeën ook al was het
maar om daarbij uit te rusten van de idee van het alomvattende Worden. Vooral de
verteller zal zich dit speelgoed niet laten ontgaan, zal vrijelijk omgaan met verloren
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en weerkerende tijd en ook de kostbare kristallen van de stilstand niet in de as gooien.
Hij zal, ook al strijdt hij voor een verloren zaak, tot het laatst de tijd-pijl trotseren
en zich er met het schild van de poëzie tegen verweren.’ Maar wie vraagt er al naar
poëzie? Overal zijn immers louter passanten, op weg naar iets, niet meer in staat zich
met een verteller in te laten. In opperste resignatie schrijft Strauss: ‘Zo wil ik dan in
alle stilte, als schreden in de sneeuw, mijn sporen maken en van begin af aan een
verstilde toon kiezen waarmee men niemand lastig valt. Misschien lukt het om een
weg terug te vinden naar de geluidloze en rustende gebeurtenissen die lang moeten
wachten voordat iemand hen bereikt en hen tot leven wekt. Allegorieën.
Initiatiefverhalen. Romantische Reflexie Roman.’

Aangelokt en afgewezen
Het zijn niet geringe verwachtingen die Strauss met zijn inleiding wekt en
tegelijkertijd geeft hij aan nauwelijks het vertrouwen te hebben dat er lezers zullen
zijn die hem volgen, ‘... omdat de schrijver de elementaire situatie om iemand iets
te vertellen niet meer aantreft of haar niet meer kan vertrouwen. Omdat hij er al te
zeer al aan gewend is dat hem het woord toch meteen wordt ontnomen.’
Op die manier als lezer aangelokt en afgewezen begeef je je dan in de wonderlijke
wereld van de stilstaande tijd en die is zo'n tweehonderdvijftig pagina's lang. Je volgt
bij voorbeeld een beleggingsadviseuze, die in een moment van vergetelheid in een
bos ten noordoosten van Keulen terechtkomt en daar een tussen afval tronende
boshoer te-
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genkomt. Verderop, achter een afsluitboom, slaat zij een optocht gade,
vertegenwoordigers van allerlei beroepen en maatschappelijke klassen lopen achter
een soort ronselaars-echtpaar aan dat vervolgens de stoet vanaf de staart begint op
te vreten en op het moment dat het als volgelingenloze leiders overblijft ook nog
elkaar naar het leven staat. De beleggingsadviseuze - na een erotische ontmoeting
met een grensbewaker - komt bij de ‘Toren der Duitsers’ dat een warenhuis blijkt te
zijn waar allerlei soorten taal in stemmen te koop zijn. Ze wordt van diefstal van een
stem beschuldigd en ontmoet in een door een pad bewaakte luchtbel de eigenaar van
de toren der Duitsers, een drie meter groot tweedelig hoofd, half mens, half vis, dat
vriendelijk tot haar spreekt tijdens het nuttigen van wormballetjes. Op de nuchtere
vraag van de vrouw uit welke tijd het hoofd dan wel stamt verliest het zijn
zelfbeheersing en brult haar het verbluffende antwoord toe: ‘Ich zeite!’ De vrouw
verlaat de toren door een luchtsluis en duikt op in een bosvijver aan de rand waarvan
een groep oude aftandse mannen probeert om een eikeblad van een boomtak te
trekken. Kort daarop bevalt de vrouw onder een struik aan de rand van een camping
van een kind dat zij zelf is, en in een versneld tempo doorloopt zij de stadia van haar
leven tot zij ooggetuige wordt van de paring van haar moeder met een soort wolfsman.
In panische angst doorleeft de vrouw nu haar eigen erotische ontwaken tot ze de
leeftijd heeft bereikt waarop zij haar fantastische tocht begon. Nu ook komt zij weer
in de tegenwoordige tijd terug, de vergetelheid is voorbij, zij herinnert zich de afspraak
waarheen zij op weg was en stapt in haar wachtende auto. Maar op de achterbank
zit het ronselaars-echtpaar dat de stoet heeft aangevoerd en opgevreten die zij in het
bos heeft gezien en die nu hun nut bewijzen als co-adviseurs. Gedrieën begeleiden
ze een project van een rijke idealist die in een bos ten noordoosten van Keulen een
toren wil bouwen waartoe alleen mensen toegang hebben die nog iets creatiefs in de
zin hebben, die iets willen maken en waar iedereen geweerd wordt voor wie het
begrip tijd bestaat. De vrouw wordt verliefd op de oude rijkaard, helpt hem met het
project en herinnert zich bij tijd en wijle haar tocht door het bos. Het verhaal sluit
met de zin: ‘Zo beschikte zij dan over de beide hoogste middelen die de mens ten
dienste staan om zich tot het laatst tegen zijn onafwendbaar lot te verweren: de
verkwistende liefde en de onverschrokken daadkracht.’
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Botho Strauss, tekening Frits Woudstra

Dit sprookje, deze allegorie, deze reeks van droom- en schrikbeelden, compleet
met moraal en het afrondende ‘zij leefde nog lang en gelukkig’ is slechts één van de
vele ‘schilden der poëzie’, die Strauss ons tegen de voortsnellende tijdpijl aanbiedt.
In het volgende hoofdstuk ‘Die Siedlung’, dat uit drie delen bestaat, gaat het niet
minder fantastisch toe. Een verteller, een man nu, observeert een groep mensen - die
Gesellschaftslosen - die een alternatieve samenlevingsvorm ontwikkeld hebben
waarin het vreedzaam en fantasievol, maar ook sexloos, toegaat. Steeds minder is
hij tevreden met zijn rol als observator en hij doet een poging om in de groep te
worden opgenomen. Maar zijn begeerte voor een van de vrouwen staat dat in de weg.
Hij wordt verbannen en komt terecht in de ‘hogedrukkamer van de lusten’, een
Vervolg op pagina 11
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Samuel Johnson, Vervolg van pagina 5
topics of morality. He never encourages hope, but he counteracts it by fear.’ Hazlitt
herinnert aan een uitspraak van Oliver Goldsmith, Johnsons tijdgenoot en lid van
zijn Literary Club: ‘Als hij een fabel schreef over kleine visjes zou hij ze laten praten
als grote walvissen.’ Hazlitt is maar één van de critici in de reeks die hebben
geprobeerd te voorkomen dat Johnson model zou staan voor het gezonde verstand
van de Engelsen. William Cobbett noemde hem de ‘Old dread-death and dread-devil
Johnson, that teacher of moping (kniezen) and melancholy.’ De geschriften van deze
‘time-saving, mean, dastardly (laffe) old pensioner’ werden door ‘het licht, de rede
en de Franse revolutie’ verwezen naar de planken van ‘repentant, married old rakes
and those of old stock-jobbers with young wives standing in need of something to
keep down their unruly ebullitions.’ En voor Leslie Stephen, de vader van Virginia
Woolf, kwamen in de Rambler-essays Johsons ‘worst qualities’ naar boven, een
‘pompeuze stijl voor zwaarmoedige beschouwingen’.

Pure wijn
Er is wel iets van waar als Johnson over die essays zelf zegt dat ze ‘pure wijn’ waren,
niet aangelengd met water zoals in zijn andere werk. Zijn moralistische fantasie
Rasselas, Prince of Abyssina is in een lichtere toon geschreven, maar toch zeult men
vanaf de allereerste alinea een zware zandzak mee door de goed honderd pagina's:
‘Gij die met lichtgelovigheid luistert naar de influisteringen der verbeelding, en met
begeerte jaagt op de schimmen der hoop; die verwacht dat de ouderdom de beloften
der jeugd zal nakomen, en dat in de gebreken van de dag van heden zal worden
voorzien door de dag van morgen: sla acht op de geschiedenis van Rasselas, Prins
van Abessinië.’ Die geschiedenis speelt zich aanvankelijk af in de Gelukkige Vallei,
een afgesloten stad waar de prins en zijn zuster Nekayah wonen, beschermd tegen
alle ongemakken van het leven, in bloeiende tuinen en waarin iedereen en alles voor
hen klaarstaat. Tot Rasselas onrustig wordt en klaagt dat hij niets heeft om naar te
verlangen: ‘Dat ik niets behoef, of dat ik niet weet wat ik behoef, is de oorzaak van
mijn klacht.’ Hij gaat pogingen ondernemen de vallei te verlaten en doet daar maanden
over. Zijn wijze leermeester Imlac bekent hij zijn plan en ze besluiten het samen te
proberen. Bij hen voegt zich ook Nekayah en haar gunsteling Pekuah. Na hun
geslaagde vlucht uit de vallei reizen ze door verschillende gebieden om kennis te
maken met verschillende gewoonten en zeden, om uiteindelijk hun ‘keuze van leven’
te kunnen maken. Het verhaal is niet rijk aan verwikkelingen en beperkt zich tot naar
de allegorie neigende algemeenheden, maar het komt erop neer dat men nergens
vindt wat men zoekt. Met name Rasselas maakt nogal eens kennis met wijze lieden
die al snel helemaal niet wijs blijken te zijn. Een wijze sterrenwacht die denkt regen
te kunnen maken wordt ten voorbeeld gehouden om de aberraties van de verbeelding
aan te tonen. In deze passage laat Johnson zich ten volle kennen, want meteen wordt
élke onschuldige dagdroom, elke opkomende mogelijkheid als ijdel, als onrust en
verwarring wekkend gezien. Na deze kennismaking besluit Pekuah dat ze zich nóóit
meer in een onbewaakt ogenblik zal voorstellen dat ze koningin van Abessinië is,
Nekayah verbeeldt zich nóóit meer dat ze een herderin is en Rasselas zal zich nóóit
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meer een volmaakte regering indenken. Rasselas verscheen in hetzelfde jaar als
Voltaire's Candide, eveneens een fantasie om het optimisme te temperen. Maar
Rasselas is lang niet zo lichtvoetig en satirisch. Het is een belerend verhaal: ‘Breng
uw geest niet in beroering met andere hoop of vrees dan de rede kan ingeven’;
‘Waarom zouden wij pogen datgene te verwerven waarvan het bezit niet kan worden
veilig gesteld’; ‘Elke macht van de verbeelding over de rede is een graad van
krankzinnigheid’; ‘De manier om gelukkig te zijn is dat men leeft volgens de natuur’;
‘Het menselijk leven is overal een toestand waarin veel moet worden verduurd en
weinig kan worden genoten.’ Wanneer William Hazlitt Rasselas ‘the most melancholy
and debiliating moral speculation that ever was put forth’ noemt, moet men
‘melancholy’ niet vertalen met die ietwat sympathieke bijsmaak die het in het
Nederlands heeft; melancholie betekent in dit geval iets als: een geest vol vuil,
roetachtig zand: zand in de raderen van de menselijke wil.

Een pagina uit het handschrift van The Vanity of Human Wishes

Lange tijd bestond er een Samuel Johnson die er wat anders uitzag: zoals we hem
kennen uit James Boswell Life of Johnson: een sociale, aanspreekbare, gezellige
dikke prater, attent, gevoelig en aardig voor zijn vrienden. In die Johnson zit ook de
Johnson van het zand in de raderen van de menselijke wil, maar hij is nauwelijks te
zien, in beslag genomen als we zijn door de unieke ervaring zo dicht te zitten op een
leven dat zo lang geleden geleefd werd; zoveel details, zoveel inkijkjes, brieven,
zoveel intimiteit. Maar Boswells biografie, waarover hijzelf in een brief aan Bennet
Langton één jaar voor het verschijnen schreef ‘It will be the most entertaining book
that ever appeared’, ontneemt het zicht op de onuitstaanbare moralist Johnson. Ik
begin Becky Sharp eindelijk te begrijpen.
Becky - eigenlijk Rebecca - Sharp treedt op in het eerste hoofdstuk van Tackerey's
sociale satire Vanity Fair (1848). Dat is het hoofdstuk waarin Miss Amalia Sedley
na zes jaar Miss Pinkertons ‘academy for young ladies’ verlaat. Miss Sedley is het
enige meisje dat door Miss Pinkerton met voorkomendheid wordt behandeld, de
anderen ziet ze niet eens staan. Haar vader geniet namelijk enig aanzien in Londen.
In de brief aan haar vader die Miss Sedley meekrijgt schrijft Miss Pinkerton dat Miss
Sedley voor haar verdere opvoeding veel zal hebben aan het geschenk dat ze zal
ontvangen, Johnsons Dictionary. Vooral waar het gaat om ‘the principles of religion
and morality’ - en kan het bij Miss Pinkerton om iets anders gaan? - zal zij veel
kunnen hebben aan The Great Lexicographer. Tegelijk met Miss Sedley verlaat
Becky Sharp de school, maar zij wordt door Miss Pinkerton te mind bevonden voor
de Dictionary. Haar zuster echter, Miss Jemina, heeft een zwak voor Becky en geeft
haar op het laatste moment en ongezien een pakketje met het boek. Maar Becky heeft
al die jaren erg geleden op de school van Miss Pinkerton (‘I hate her with all my
soul’) en doet iets wat door de schrijver een ‘heroic act’ wordt genoemd: op het
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moment dat ze zullen vertrekken gooit ze de ‘Dixonary’ uit het rijtuig, tot ontsteltenis
van Miss Jemina, die het zo goed had bedoeld.
Ook sympathiseer ik met het publiek tijdens de première van Johnsons enige
toneelstuk Irene. Aan het slot laat Johnson notabene zijn heldin om zeep brengen.
‘Murder! Muder! schreeuwde het publiek. De moord kon geen doorgang vinden.
■
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Botho Strauss
Vervolg van pagina 9
huis waarin hij de vrouw van zijn broer ontmoet en met haar het taboe schendt dat
zulke verhoudingen omgeeft. Na een - letterlijke - onderdompeling in een bad van
vuil, modder en uitwerpselen doorstaan te hebben beleven beiden een katharsis en
kunnen zich van elkaar bevrijden.
Een stuk verderop, in het hoofdstuk ‘Das Liebeslicht’ vindt er weer een paring
plaats. De verteller, waarvan het niet zeker is dat het dezelfde is als in de andere
hoofdstukken, ziet ontzet toe hoe uit de schouders van de vrouw waarmee hij zoëven
de liefde bedreef een gedrocht geboren wordt, een gnoom, waarvan het gezicht voor
de ene helft de trekken van Hitler, voor de andere die van Baudelaire vertoont.
Kwijlend zit het in een hoek van de kamer. Maar de vrouw stelt de verteller gerust:
bij het aanbreken van de dag zal het verdwijnen, het gedrocht is slechts het gevolg
van de wrijving waarmee het liefdesspel gepaard gaat. ‘Een ietwat schonere schijn
brengt men bij deze onverwachte ontmoetingen zelden ter wereld. De geschrokken
ziel voelt immers slechts het mateloze an sich, en grijpt naar het eerste het beste
passende masker daarvoor. Daarom krijgt ook het goede mateloze vaak een
afzichtelijke tronie en vaak ontstaat juist uit het hevigste geluk het walgelijkste
monster.’

Raadselachtige beelden
Raadselachtige beelden en niet minder raadselachtige ‘verklaringen’, en dat honderden
bladzijden lang. Maar al lezend en je verzettend tegen een zich opdringend gevoel
van oververzadiging raak je langzaam vertrouwd met dit imaginaire universum, je
raakt er min of meer aan verslaafd, in een draaiende beweging zuigt de tekst je mee
tot een punt waar je ophoudt te interpreteren en waar je accepteert dat de beelden
niet meer ergens voor staan, geen allegorieën meer vormen, maar zijn wat ze zijn.
Een andere werkelijkheid. En toch is er in je achterhoofd wantrouwen, de behoefte
inderdaad om Botho Strauss het woord te ontnemen en te roepen: ja maar wacht
even, waar sláát het eigenlijk op! En dan komt er een hoofdstuk waarin een paar
intellectuelen discussiëren over de moderne tijd en wat daarmee mis is en het wordt
allemaal keurig rationeel verwoord en dialectisch aangepakt en je merkt dat je daar
ook geen snars wijzer van wordt. En al gauw komen de beelden weer, een optocht
waarin het hele Duitse volk Hitler ten grave draagt, nog meer gnomen, padden,
brandende braambossen, zoektochten, beproevingen, reflecties, verlossingen.
In het laatste hoofdstuk Der Turm zijn we weer terug bij Leon Pracht, de jonge
man waarom het allemaal lijkt te draaien. Er zijn een paar jaar voorbijgegaan, maar
waar zijn die gebleven? In de tussenliggende hoofdstukken stond immers de tijd stil,
daaraan kan hij ze niet verloren hebben. Hij heeft een paar jaar alleen rondgereisd
en land en mensen met verwondering bekeken, staat ergens. Hij heeft nu ook een
vrouw, Yossica, wier hoofd hij - of een ander? - in een van de fantastische
hoofdstukken uit de aarde groef. Nu ontmoet hij de eerste regisseur van het theater
waaraan hij ooit zijn debâcle beleefde. Deze, Alfred Weigert, heeft onder de naam
Ossia een grote carrière gemaakt met films waarin hij zelf de komische held speelde,

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

een cultusfiguur. Weigert heeft zich teruggetrokken in een luxehotel dat hij niet meer
wenst te verlaten, hij ligt op bed en is dik geworden. Creatief betekent hij niets meer,
een paar losse ideeën weet hij niet meer te rijmen. Hij wil dat Leon Pracht hem helpt,
samen zullen ze een nieuwe kunst maken. Maar Leon Pracht gaat er niet op in, hij
neemt afscheid van deze laatste kunstenaar en is gelukkig dat hij het valse licht van
de hoteltoren achter zich kan laten.
Een duister boek. Is het de zwanenzang van een kunstenaar, een ‘Absage’ aan de
mogelijkheden van de kunst? Of is het een balans, een opruiming van het oude en
de aankondiging van iets nieuws? Of demonstreert het louter wat het pretendeert te
zijn: een schild van poëzie tegen de voortsuisende tijd-pijl? Ja, dan hoeven we niet
verder te gissen en moet de lezer even de tijd nemen voor dit boek.
■
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In de greep van een jeugd
Een talent over een afgekloven thema

Nelly Heykamp, foto Bert Nienhuis

Onttroning door Nelly Heykamp Uitgever: De Arbeiderspers, 180 p.,
f28,50
Eddy Mielen
In Onttroning staan twaalf verhalen en in bijna alle draait het thematisch om
jeugdherinneringen, meestal geregistreerd vanuit het perspectief van een nog jong
meisje, dat opgroeit in een klein dorp in de bollenstreek (ergens onder de rook van
Leiden) waar streng de hand wordt gehouden aan geloof, noeste arbeid en traditie.
Stuurse en onbuigzame vaders, bigotte moeders, de ijzeren greep van grootouders,
roddelende buurvrouwen en geloer vanachter de vitrages, bepaald geen idyllisch
klimaat dat borg staat voor een onbezorgde en gelukkige jeugd. Met een mengeling
van verbazing, verveling of verzet wordt teruggekeken op die jonge jaren, want
dikwijls voelt de hoofdpersoon zich onbegrepen of knokt ze tegen de haar vijandige
omgeving.
Zoals in het titelverhaal waarin een meisje van zes zich de nieuwe rolverdeling thuis
realiseert, wanneer ze een broertje krijgt (‘een stamhouder’ zei iedereen trots), dat
haar veilige positie al gauw aan het wankelen brengt. Haar onttroning beseft ze het
sterkst als zij niet meer voor op de fiets mag: ‘Toen (vader) kwam aanfietsen zag ik
dat het ijzeren stoeltje, mijn stoeltje, dat zo lang ik me kan herinneren voor op de
stang geschroefd had gezeten, was verdwenen, weggehaald en opnieuw gelakt - voor
Hansje; ik was toch te groot om nog voorop te zitten.’
Dat gevoel van ontreddering en isolement keert in een aantal verhalen terug en is
het overheersende motief in deze bundel. In ‘Hoe zalig glijdt de jongenskiel’ blijkt
het verschil tussen het boerendorp en de villawijk onoverbrugbaar en het meisje met
haar oude jongensbroek en kaplaarzen past niet bij het knappe Wassenaarse nichtje,
zodat aan geregelde logeerpartijen abrupt een eind komt (‘In Wassenaar was je mooi,
een type of helemaal niets.’) In ‘Cultuuroverdracht’ wordt een vrouw - het verhaal
beschrijft het dopen van haar kind tijdens de zondagse kerkdienst - overvleugeld
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door haar schoonmoeder die haar aartsmoederlijke wijsheden het liefst als wet zou
voorschrijven. En in ‘Observatie’ en ‘Paddestoel’ is het gegeven een gezin dat
(ondanks de acht kinderen) buiten de besloten, orthodoxe gemeenschap valt; de
autochtonen laten ‘fijntjes’ weten het gedrag niet aangepast te vinden.
Er staan verrassende passages in deze verhalen: over jongens op een volksstrand:
‘ze leken op de jongens met wie ik jaren op school had gezeten, maar de manier
waarop ze met vooruitgeschoven bekken kammetjes door hun haar harkten, maakte
me bang’. Soms door een onverwachte wisseling van perspectief, zoals in ‘De kat’
waarin ook door de ogen van een rooie zwerfkat meegekeken wordt naar de zondagse
kerkgang: ‘Loom bekeek ze de wandelaars. Ze had in veel landen verschillende
soorten mensen gezien, alle vreemd op hun eigen manier. De mensen liepen hier als
gestraften. Het was moeilijk uit te maken wie gevangenen en wie bewakers waren
(...) Ze moesten een subtiele macht over elkaar hebben. Er was geen schiettuig, stok
of sabel te zien, maar de onlust en wil om te beknotten hing dicht om hen heen. Eerst
werden ze geroepen door de klokken, later liepen ze er in stilte vandaan.’ Parallel
hiermee vernemen we de gedachten van een - eveneens - roodharig meisje dat ervan
droomt de drukkende hanebalken van thuis te ontvluchten. ‘De kat’ is een uitgekiend
geschreven en geconstrueerd verhaal.
Maar echt grote verrassingen blijven in Heykamps verhalen uit, soms wordt
gebalanceerd op de rand van dubieuze jeugdsentimenten. Vaak de herinneringen te
gratuit, meer anekdote dan verhaal: de cocosloper in de hal, de figuren op het behang,
de trage zondagse wandeling met kroost, de drie pepermunten en de schone zakdoek
voor de kerkdienst, je zou denken dat Wolkers, 't Hart of Siebelink toch al voldoende
hebben gemeld over het vrome volk van hun jeugd. Nelly Heykamp doet het weliswaar
zonder rancune of gramhalerij, maar er gaan in haar verhalen wel erg veel dominees
voorbij en er wordt maar bitter weinig gelachen. Bij Trees mag het meisje in ‘Blote
voeten’ niet meer spelen, omdat Trees' vader haar - na een middag pootjebaden bij
snikheet weer - te werelds vindt met haar korte mouwen: ‘ze waren Julianastraat:
daar moest je al met je achtste op catechisatie.’ Als je op pagina 67 leest over een
doopdienst (‘Op de doopvont lag een opgevouwen witte doek schuin op de rand, net
buiten het bereik van het water’) en je komt die doop-episode ook tegen op p. 139
(‘Op de doopvont lag een wit servet’), God voortdurend als strenge schoolmeester
figureert, meisjes domineetje spelen, psalmen herhaaldelijk een paar maten achter
het orgel blijven aandreunen, het knolhorloge met inscriptie van de zo gelovige
grootvader een rol speelt in twee verschillende verhalen - dan is ‘die gesel Gods’,
hoe reëel beschreven ook, te veel van het goede.
Vooral de tweede helft van de bundel bevat dit vertrouwde type knagende
herinneringen aan een streng calvinistische jeugd.
De tekst ‘Wees een Zeegen’, het opzeggen van de bijbelboeken, en het zware
schuldgevoel, het zal ongetwijfeld waar geweest zijn, precies zo gebeurd of ervaren,
maar het refereren aan ‘tandengekners en de buitenste duisternis’ zouden sterker
gedoseerd moeten worden. Als dit soort elementen niet ingebed zijn in een complexer
thematiek (zoals bij Wolkers) of met ironische distantie worden gepresenteerd ('t
Hart), dan vervelen ze al gauw. Als er te weinig onderstroom in de anekdote zit, om
het nog eens met een typering van Aad Nuis te zeggen. En dat is jammer in dit geval,
want qua schrijftechniek steekt het proza van Nelly Heykamp ver boven de
middelmaat uit en is er sprake van onmiskenbaar talent. Haar stijl is zorgvuldig en
ze is sterk in natuur- en sfeerbeschrijvingen. Als ze over dijkhuisjes in de avond
schrijft, het geluid van de palingfuiken en een enkel verlicht raam in de polder, dan
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staat er geen woord te veel of te weinig. Details (‘In haar want had ze nog het gum,
een nieuw wit met een olifantje erop gedrukt’) zijn soms saillant en afgezien van een
paar missers en obligate verteltrucs, hanteert ze soms sterke beelden (‘Anna betrapte
zich op het dringend graven naar pen en papier dat ze kende van zware rokers die
hun sigaretten zochten’).
Slechts twee verhalen (‘Paviljoen’ en ‘Irèni’) hebben niet het Hollandse
jeugdlandschap als decor, te weinig om daar conclusies uit te trekken. Door het te
veel aan reminiscensies aan de tale Kanaäns, waarin het lichtvoetige element node
gemist wordt, zou je wensen dat de meisjes van Nelly Heykamp eens een retourtje
kochten voor de trein naar de suikerwerkfabriek.
■
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Je ruikt de olie, je hoort de explosie
Het brede arsenaal van William Boyd

William Boyd

Stars and Bars door William Boyd Uitgever: Hamish Hamilton, 255 p.,
f44,45
A Good Man in Africa, 312 p., f15,15 An Ice-Cream War, 384 p., f13,65
On the Yankee Station, 188 p., f12,35 door William Boyd Uitgever:
Penguin Importeur: Nilsson & Lamm
Anthony Paul
William Boyds eerste, in 1981 uitgekomen, roman A Good Man in Africa, werd door
de Engelse critici met verrukte kreten ontvangen, en dat is niet verwonderlijk: er
diende zich een nieuwe, negenentwintigjarige schrijver aan met een gul-komische
roman binnen een vertrouwde en zeer gewaardeerde traditie, een roman die bovendien
een schat bood aan fris materiaal in de vorm van een helder, gedetailleerd, kundig
portret van een hoek van de wereld die de Engelse literatuur nog niet kende.
In wezen geeft de roman de rampspoed en vernederingen weer van een herkenbaar
soort anti-held in een onbekende maar uitstekend geschetste omgeving. Morgan
Leafy is een onbeduidende Britse diplomaat op een obscure post in West-Afrika. Hij
is niet geschikt voor zijn baan en zijn snobistische, onbekwame chef schuift allerlei
vervelende karweitjes op hem af; zo moet hij op een kinderfeestje voor kerstman
spelen en een lijk zien op te ruimen dat door de bliksem is getroffen en ter plekke
ligt weg te rotten omdat geen van de autochtonen zich met zulke machtige
toverkrachten durft te bemoeien. Bovendien krijgt hij te maken met politieke intriges,
chantage en seksuele vernederingen, zaken die, zoals het een goede klucht betaamt,
allemaal met elkaar verweven zijn.
Boyd destilleert een fraai komedie uit het sociale leven van de kolonialen, de
botsing tussen de Britse stunteldiplomatie met de corrupte Afrikaanse politiek, en
de beproefde thema's klasse, seks en drank. Leafy's Afrikaanse vriendin en het
liefdesnestje waarin hij haar installeert zijn redelijk overtuigend; zijn reactie als hij
een druiper krijgt minder: hij vraagt zich meteen af of zijn neus eraf zal vallen en hij
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gek zal worden. Op sommige punten melkt de schrijver zijn materiaal wat al te erg
uit en draaft hij een beetje ver door. Aan de andere kant komt hij met observaties om
van te smullen, zoals die over een paar neokoloniale knieën die tussen de korte
broekspijpen en lange sokken uitpiepen als ‘twee kale, gerimpelde babyhoofdjes’.
De kracht aan en overvloed van nauwkeurige waarnemingen maken A Good Man
in Africa tot meer dan licht amusement. Wie het boek uit heeft weet hoe
Westafrikaanse golfclubs en vliegvelden eruitzien. Met andere woorden, William
Boyd is, in tegenstelling tot bij voorbeeld Tom Sharpe, een rasechte romanschrijver.

Panoramisch
In zijn tweede roman, An Ice-Cream War (1982), laat hij een nieuwe dimensie van
zijn talent zien. Ook hier zijn er herkenbare antecedenten: zoals A Good Man veel
gemeen heeft met de jonge Kingsley Amis, is An Ice-Cream War tot op zekere hoogte
geënt op Paul Scott (The Jewel in the Crown) en de geweldige J.G. Farrell (Troubles,
The Siege of Krishnapur, The Singapore Grip). Dat wil zeggen, het is een
panoramische, historische roman, die met ironie en hoogstaande humor, door middel
van de ervaringen van verschillende figuren een verrassend nieuwe kijk op de Eerste
Wereldoorlog in Oost-Afrika geeft. Het is een verhaal over een enorme puinhoop,
verspilling en futiliteiten, voortgestuwd door een warm begrip voor de manier waarop
individuen hun alles opzuigende eigen weg door het mijnenveld van de geschiedenis
banen.
Een van hen is Gabriel Cobb, een typische conventionele officier, die in de loop van
het verhaal minder conventioneel wordt, en diens broer Felix, de gewild-cynische
jonge intellectueel. Met Felix' scherpe maar naïeve ogen zien we een op uitsterven
staande bourgeois familiekliek, bedienden van een college in Oxford, de
bohémien-estheten van Chelsea en een plat-Londense hoer. Vlak voordat de oorlog
uitbreekt trouwt Gabriel - het verslag van de maagdelijke huwelijksreis naar
Trouville-sur-Mer is ontroerend en sympathiek - waarna hij naar Afrika vertrekt waar
hij zwaar gewond raakt in een desastreuze slag en krijgsgevangene wordt gemaakt.
Intussen raakt Felix in een affaire met Gabriels vrouw verzeild, een komedie over
seksueel gestuntel die met haar zelfmoord tragisch eindigt. Felix neemt dienst en
gaat naar Afrika om zijn broer te zoeken.
Dit materiaal zou al genoeg zijn voor een respectabele roman, maar Boyd geeft
ons bovendien nog inzicht in het leven van een Amerikaanse kolonist en diens Duitse
buren vlak over de grens, wier lot verweven is met dat van de Cobbs, plus een groot
aantal bijfiguren, waartussen een paar prachtige komische types zitten. De dood komt
met zijn absurde brede grijns steeds tussenbeide om de verveling te verdrijven die,
helpt Boyd ons herinneren, in een oorlog zo'n overheersende rol speelt - een verveling
waarvoor wij met dit boek niet bang hoeven te zijn.
Dit ambitieuze en zorgvuldige verslag van een periode, plaats en milieu is
bovendien een felle satire op de oorlog en de manier waarop de Engelsen oorlog
voeren; en dat is zeker geen anachronistische of overbodige literaire oefening, zoals
we kortgeleden aan het conflict over de Falklands hebben kunnen zien. An Ice-Cream
War kreeg in 1982 de Bookerprijs net niet, maar de voorzitter van de jury, John
Carey, noemde het boek ‘een uitzonderlijke prestatie’.
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Pechvogel
Het nieuwe boek van William Boyd is weer een schelmenroman rond een Engelse
pechvogel in het buitenland; maar ook hierin heeft hij zich zelf op briljante wijze
overtroffen. Stars and Bars is, net als de titel, korter en compacter dan zijn
voorgangers, maar het is een juweeltje dat een fantastisch, nerveus, vrolijk beeld van
de Verenigde Staten geeft. Dit keer is de held ene Henderson Dores, een verfrissend
nieuw type pechvogel, die de ongebruikelijke hobby schermen en het ongebruikelijke
beroep kunstexpert heeft. De aan de buitenkant zo gepolijste en zelfverzekerde
Engelsman lijdt aan slapeloosheid, verstopping, ontembaar borstelige wenkbrauwen
en diepgewortelde verlegenheid. Niet het chronische, stotterende en spuugspetterende
soort verlegenheid, nee hij is gewoon ‘verlegen, net zoals de meesten van zijn
landgenoten’, en
Vervolg op pagina 29
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De kapitein z'n matroos
Reve laat schoon schip maken over de jaren 1945-1984

Gerard Reve, tekening van Frits Woudstra

Schoon schip 1945-1984 door Gerard Reve Uitgever: Manteau, 318 p.,
f29,50 (geb., f39,50)
Reve Jaarboek I, onder redactie van Arnold Greidanus, Hans Hafkamp
en Jos Paardekoper. Uitgever: Reflex, 144 p., f32,50
Frans de Rover
Op 21 maart 1975 werd het eerder uitgesproken woord van ‘onze Eeuwige Moeder’
in Lourdes eindelijk vlees: ‘Pelgrim, ik zal u mijn aardse echtgenoot geven. Met mij
heeft hij nooit veel gedaan, maar bij u ligt dat misschien anders.’ Die dag ontmoette
Gerard Reve in Marseille Matroos Vos, zojuist gedrost van een onder Nicaraguaanse
vlag varend slecht schip ‘vol gaten en gelapte lekken, met aan boord niets dan
moordenaars en dronkaards’.
Reve werd terstond getroffen door ‘zijn voorbeeldig karakter, schoonheid, vroomheid
en trouw’ en nog diezelfde avond droeg hij hem over de drempel van de voordeur
van ‘La Grâce’. Aan jarenlang improduktief gekwakkel met steeds nieuwe
‘definitiefste verloofdes’ was een eind gekomen. ‘Na Tijger heb ik allerlei asociale
zenuwlijders gehad: Ernstjan, Erik, en tenslotte Vincent, die ongeveer 1000 (Eén
Duizend) gulden per week aan kon, wat mij te begrotelijk werd. Ook: heel lang
uitslapen en altijd “te moe” of “geen tijd” als ik een beetje ontblote liefde wilde,
maar wel hier met een beroepswerkloze half debiele jongen komen aanzetten die
alleen maar at, des nachts snurkte en overdag zijn laarzen met houten hoge hakken
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nauwelijks van de vloer tilde: de slepende, arbeidsschuwe loop, je weet wel wat ik
bedoel.’
Matroos Vos wist zijn handen te laten wapperen, - de dekzwabber werd eerst
ingeruild voor de verfkwast om in ‘La Grâce’ schoon schip te maken, maar Reve
bleek nog andere vaardigheden in hem te ontwikkelen: hij gaf hem een plumeau om
Reviana af te stoffen. Ter afsluiting van Reves zestigste levensjaar verscheen eind
vorig jaar, in de samenstelling van Matroos' alter ego Joop Schafthuizen, het Album
Gerard Reve met een keur van foto's en manuscripten. Nadat - ik kan het nauwelijks
anders interpreteren - de samensteller Pierre H. Dubois en de annoteur Sjaak
Hubregtse van de beide delen Archief Reve (1981, 1982) over boord waren gezet,
maakten de kapitein en zijn matroos Schoon Schip 1945-1984: niet eerder gebundeld
werk dat verscheen in dagbladen, weekbladen, tijdschriften, publikaties in beperkte
oplage, bibliofiele edities en uitgaven in eigen beheer. Een alleraardigste bundel,
maar bibliografisch verantwoord met de Franse slag.
Meer dan de beide delen Archief Reve, die (te) veel ‘onvoldragen’ werk bevatten,
geeft deze bundel een vooral kwalitatief overzicht in een notedop van Reves
schrijverschap, dank zij het feit dat de langere stukken door de zeef van een eerdere
beoordeling zijn gegaan. Reve voor beginners, als zodanig kan dit boek gebruikt
worden en zijn diensten bewijzen. We zien hem in 1945 met een reeks artikelen voor
Uitkijkpost heel verstandig, heel sociaal-democratisch met name, reageren op allerhand
verwarrende fenomenen als fascisme, antisemitisme, atoombom, zwart geld, maar
ook: ‘zedelijke verwildering’: ‘Men klaagt en schudt somber het hoofd over de
lichtvaardige wijze, waarop vrouwen en meisjes zich aan vreemde soldaten zouden
overgeven en over ontaardende feesten. Wij hebben de indruk dat deze beweringen
over het algemeen wel op waarheid zullen berusten. Een verklaring is niet zo moeilijk
te vinden: onze bevrijders zijn leuke, kerngezonde en weldoorvoede jongens in vlot
uniform, ze hebben behalve geld nog sigaretten, chocolade en auto's.’ Wij hebben
de indruk dat dat heel juist gezien is. Eindelijk wordt nu ook de novelle Melancholia
(1951) integraal opgenomen die door het ingrijpen van de toenmalige staatssecretaris
Joseph Cals van O.K. & W. zo veel gerucht in de Nederlandse letteren veroorzaakte.
Een affaire overigens, die nog een bijzonder literair vervolg kreeg door Reves
kortstondige verloving met Jakhals (Ik had hem lief, 1975). Het verhaal is nu in het
opzicht van ‘zedelijke verwildering’ niet opzienbarend meer; wel is het in de
(naturalistische) beschrijving van de atmosfeer van Laraisse Street en Linnaeus Park
Avenue, én in de suggestieve spanning tussen erotiek en gewelddadigheid, een
onverbrekelijke schakel tussen De avonden en later werk. De jaren vijftig leveren
verder in dit verband weinig van belang op, al heb ik deze zomer nog wel mijn
voordeel kunnen doen met enkele reisadviezen in het wat melige stukje voor Vrij
Nederland: ‘Gaat poes volgend jaar mee?’
Kapitein en matroos hanteren als criterium voor de volgorde van de stukken in
deze bundel de datum van publikatie en niet die van voltooiing van het manuscript.
Ik betreur dat; het schept verwarring en schaadt het zicht op de ontwikkeling van
Reves schrijverschap. Een brief aan W.F. Hermans uit 1948 belandt zodoende aan
het eind van het boek omdat deze eerst werd gepubliceerd in de uitgave van
Mandarijnen op zwavelzuur van 1983. Een deskundiger bibliografische annotatie
had dergelijke bizarre overgangen kunnen voorkomen. Een ander voorbeeld van
chronologische misleiding is A prison song in prose: Reve voltooide deze aan Angus
Wilson opgedragen novelle (ook die opdracht ontbreekt hier) in 1960, maar pas in
1968 verscheen een Nederlandse editie. In het kader van ‘Reve voor beginners’ zou
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het heel wat duidelijker geweest zijn wanneer deze novelle in de chronologie van
Schoon Schip in 1960 opgenomen was. Het is Reves afscheid van zijn Engelstalige
periode, maar het is vooral de introductie op het in de jaren zestig in steeds meer
details uitgewerkte revisme: het bijkans sacrale marteloffer van een begeerde jongen
aan een geliefde. Zoals het stuk nu gepresenteerd wordt, na bij voorbeeld de hijgerige
brieven aan Jan Cremer uit 1968, lijkt het niet meer dan een
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soft-pornoverhaaltje, en het is méér dan dat.
In de jaren zeventig komt Reves epistolaire talent in volle glorie op stoot; het is
vaak lachen geblazen (voor de lezer): de turbulente jaren passeren van Reves overgang
tot het katholicisme, het ezel-proces, de P.C. Hooftprijs, de Grote Gerard Reve-Show;
maar soms is het ook ontroerend, zoals het slot van het In memoriam Rob Touber,
de circusjongen die víél: ‘Laat ons hopen, dat wat hier onvoltooid blijft, elders
voltooid wordt. En nu Rob zo onverwachts is vertrokken uit de wereld die hem zo
lief was - die zonderlinge wereld van licht en leven die we televisie noemen - laat
ons nu hopen dat de engelen hem mogen geleiden tot het Eeuwige Licht, en naar het
Eeuwig Leven.’

Postjongen
Het slot van de bundel heeft het karakter van een uitsmijter: Reves ‘correspondentie’
met zijn ‘Lief Fijn Geil Beest’ Boudewijn Büch en de ‘Zeergeleerde Vrouwe’ Ida
M. Gerhardt. Als bronvermelding prijkt onder beide publikaties ‘In eigen beheer’,
enigszins dubieus omdat dit hier, noch in voorkomende gevallen elders, ook maar
met de geringste notitie verantwoord wordt. Büch beschuldigt in een artikel met vele
bewijsplaatsen in De Tijd (6-7-1984) Reve en zijn matroos op een wat
verontwaardigde toon van editorisch wanbeleid: in déze vorm en met déze datering
heeft de arme Boudewijn de brieven nimmer van een postjongen in ontvangst
genomen. Uit andere bron werd mij stellig meegedeeld dat Ida Gerhardt, met wie
Reve zich ook in zijn revistische fantasieën zo verwant voelt (‘Hebt U wel eens aan
de liefdesvriend van een door U aanbeden vriendin Uw lichaam veil gegeven? (Ja,
ik weet niet, hoe ik het ingetogener zoude moeten formuleren.) Het moet haast wel,
want Uw verzen zijn vol van onvervulde verlangens’), zijn brieven ongeopend retour
zond. Schande? Ach... het zijn prachtige brieven, nét echt maar niet heus, en Reve
heeft zich al zovele jaren geleden uitgeroepen tot een romantischdecadent auteur,
wat ook wil zeggen: tot een literair poseur die zijn eigen nalatenschap - zijn beeld
naar buiten toe - ambieert te redigeren, te mystificeren vooral. Büchs voetnoten
attenderen er nog eens op dat de in schoenendozen op markten (Brieven aan Wimie,
1975) of op rommelzolders dan wel in scheepsruimen opduikende Reviana een zekere
argwaan verdienen van literair-historici, zeker wanneer ze uitgegeven worden in
samenwerking met Reves nautische secretaris. De wérkelijke bestudering van een
auteur komt nu eenmaal eerst op gang wanneer niet alleen hijzelve maar ook ‘de
weduwen’ in de golven verdwenen zijn. Maar ik geef toe: al die in de laatste jaren
bij verschillende uitgeverijen gepubliceerde Reve-documenten maken het zicht op
zijn werk er niet klaarder op.
Enige orde in de editorische chaos poogt de redactie van het Reve Jaarboek I te
scheppen, dat eerder dit jaar verscheen. Op het eerste oog een loffelijk initiatief ten
bate van ‘Reve voor gevorderden’, dat in de praktijk echter niet veel toevoegt aan
de al bestaande Reve-studies. Het meest in overeenstemming met het karakter van
een jaarboek zijn de bijdragen van Hans Hafkamp en Jos Paardekooper. De eerste
geeft, met grote kennis van zaken, een gedetailleerd en met smakelijke citaten
gelardeerd overzicht van ‘Gerard Reve in 1982’. Alle uitgeverswirwar, ook van
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piraten-drukkers, ten spijt weet hij een coherent beeld te produceren van de
Revepublikaties. Paardekooper gaat nog eens in op de samenstelling van het Archief
Reve en verzucht bij alle omissies die hij constateert: ‘De vraag naar de selectiecriteria
van Joop Schafthuizen, die blijkbaar een steeds grotere inbreng in de publikatie van
Reves teksten krijgt, wordt steeds belangrijker.’ Met Schoon Schip wordt hij, wat de
publikaties betreft tegemoetgekomen. Paardekoper levert ook nog een informatief
artikel over het (bekende) slordige zetwerk in de Van Oorschot-edities van De
ondergang van de familie Boslowits en Werther Nieland. Heel consciëntieus en hoe
spijtig moet het dan zijn zo'n onderzoek te publiceren in een jaarboek dat wemelt
van de zetfouten. De overige bijdragen zijn ‘faits divers’, waarbij ik het minstens
verwonderlijk vind dat een bepaald niet opzienbarend artikel van Anneke Reitsma
over Reves poëzie nu al voor de derde keer in twee jaar (driemaal is scheepsrecht?)
herdrukt wordt. Een artikel dat er in het verband van de gay-studies én het jeugdig
enthousiasme waarmee het geschreven is enigszins uitspringt, is ‘Het aanbeeld van
jongensbillen’ van Paul van Capelleveen. Hij analyseert (nogmaals) de revistische
driehoek: meester, getuige, slaaf en kan bij zijn onderzoek naar De taal der liefde
en Lieve jongens over de terughoudende rol van Tijger en Woelrat niet nalaten uit
te roepen: ‘Waarom laten de jongens zich niet martelen, het is immers heerlijk, dié
liefde?’
Geen misverstand: Reve lezen is heerlijk. Hij moet blijven schrijven - het liefst
weer eens een échte roman - en in jaarboeken moeten al zijn epistolaire en andere
mystificaties tot op de bodem toe onderzocht en onthuld worden.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

18

Wat knaagt?
Het geconcentreerde debuut van Marja Brouwers

Marja Brouwers, foto Hans van den Bogaard

Havinck Een episode door Marja Brouwers Uitgever: De Bezige Bij 180
p. f27,50
Diny Schouten
‘De mensen sterven en zijn niet gelukkig.’ Robert Havinck, lid van de
advocaten-maatschap Noordwal, Bork, Havinck & Greve, gevestigd in Oud-Zuid,
zóú die tekst - een fraai voorbeeld van de hysteron proteron: ‘het latere vroeger’ dagelijks hebben kunnen zien staan, op de route van zijn huis aan een Amsterdamse
gracht naar zijn kantoor. Zóú, ware het niet dat Havinck behoort tot het gedistingeerde
mensentype dat een dergelijk traject per grijze Volvo aflegt.
Dat is een onoverkomelijker bezwaar dan de voor de hand liggender tegenwerping,
dat Robert Havinck slechts op papier bestaat. Hij bestaat wel degelijk, alleen kan het
zijn dat hij Bakker Schut heet, of De Roy van Zuydewijn, of misschien wel Jhr. De
Gankelaar. Ik wil maar zeggen dat hij levensecht genoeg is. Marja Brouwers (de flap
zegt dat ze debutante is, maar men heeft moeite dat te geloven) heeft hem in ieder
geval voldoende gestoffeerd om het te zijn: donkergrijs pak, 1.83 m, ‘zijn hoofd in
orde’, grijze ogen, strakke kaaklijn, een oningevulde gelaatsuitdrukking, niet dom.
Niet erg interessant ook, voor een titelheid is hij nogal geur- en kleurloos. Havincks
ontevreden echtgenote Lydia lijkt wat meer persoonlijkheid te bezitten, wat minder
‘true to type’ te zijn, maar ook zij geeft weinig kleur aan het verhaal, dat wel een
alledaagse geschiedenis mag heten.
Alledaags, en toch gruwelijk. Als bij de ‘hysteron proteron’ plaatst Marja Brouwers
het voornaamste voorop: een sterfgeval. Lydia's stoffelijke resten - niet zo heel veel
na een auto-ongeluk dat zij zelf met opzet op de Rijksweg tussen Wassenaar en
Leiden veroorzaakte - worden op de eerste bladzijde de oven ingeschoven. Even
later komt er zwartgrauwe rook uit de schoorsteen, een onheilspellend detail dat
weinig goeds belooft voor de rest van het boek. Dat is dan ook zo: er blijft ons niets
bepaard. Marja Brouwers toont op haar portret op het omslag een vastberaden mond,
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die past bij de hardnekkigverbeten toon van haar boek. Niet dat ze commentaar geeft.
Ze registreert: koel, gevoelloos, harteloos. Het werkt perfect.

Persoonlijkheidstructuur
‘Alles wat Havinck wil of ooit gewild heeft is gewóón doen.’ Is zijn gebrek aan emotie
na de dood van zijn vrouw ongewoon? Ogenschijnlijk weigert Havinck zich in zijn
gevoelens te verdiepen, wat voor Lydia precies de reden vormde voor haar
onafgebroken, vermoeiende scheldpartijen over gebreken in zijn
persoonlijkheidsstructuur: ‘De feiten daaromtrent werden bijna dagelijks aan
beschouwing onderworpen, gerechtvaardigd, geëvalueerd, met een hutspot van
argumenten en vooronderstellingen, nonchalant door elkaar gehakt en aangedreven
door knarsend sentiment, een wijze van redeneren die ze zich liet aanreiken door de
stapels feministische publikaties, waar hij overal in huis over struikelde, omdat zij
nooit de hoop opgaf dat hij op een dag zich dit vocabularium ook eigen zou maken,
teneinde aan de voortgaande discussie zijn bijdragen te kunnen leveren.’
Er worden meer onaardige dingen gezegd over Lydia (beschaafd accent, haar
opvoeding ‘een knap stukje werk’, kleren van de Bonneterie, ‘maar haar ondergoed
was niet schoon’), door haar psychiater bij voorbeeld: ‘narcistische stoornissen’, is,
bondig, diens postume oordeel.
Dat verhindert volstrekt niet dat Lydia's conclusie juist is en Havinck derhalve
een gevoelloze egoïst, met al evenveel moeite als zij zelf om zich aan te passen aan
de ouderrol. Zijn verhouding met zijn dochter Eva - (‘Anderen hebben dochters met
verlegen paardestaartjes en sportieve basketballtruien, die op vioolles zitten en het
Griekse alfabet oefenen. Waarom moet híj nou net weer, bij al zijn ellende, een puber
treffen die met beroete ogen en een dreigende C-cup uit de hand loopt?’) - pleit niet
erg voor een grote mate van belangstelling-voor-de-ander. Niet best is ook dat hij
tegenover zijn veel jongere vriendin, Maud, de verwijten van Lydia nabauwt:
‘Toestand? Moeilijkheden? Gauw weg.’
Maar inmiddels is de reconstructie van het verleden in volle gang, en omdat die
reconstructie plaatsvindt in het brein van de hoofdpersoon, kan die zo gevoelloos
niet zijn. De auteur hult zich geriefelijk in de neutraliteit waartoe het vertellen in de
derde persoon zich leent, maar verraadt, in spaarzame passages, toch enige sympathie:
‘Robert staart uit het raam. Aan besef, aan inzichten ontbreekt het hem niet, maar
als hij probeert om wat hij dan beseft te ordenen in logisch verband, is het of hij zijn
gedachten uit modder moet trekken.’ Heel mooi vind ik de scéne waarin Robert, met
tegenzin, in oude foto-albums bladert, met meelijwekkend illusieloos wantrouwen
tegenover ‘pogingen om het leven vast te leggen in een willekeur van verstarde
momenten die, uit hun verband gelicht, een vals en ook nog onbenullig verhaal
vertelden.’

Sartres hel
‘Illusies heb ik niet meer,’ verklaart Robert tegenover Maud, die hij daarmee wil
overhalen voortaan zijn overhemden te wassen en zijn knopen aan te zetten. Mauds
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reactie is voorspelbaar, al is het niet voor Robert: ze is inderdaad gauw vertrokken,
geschrokken wellicht van Roberts opvatting van het paravervolg op pagina 21
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Niets toevallig of gewoon
Bemoeizuchtige biografie over de fotografe Diane Arbus
Diane Arbus, a biography door Patricia Bosworth Uitgever: Alfred A.
Knopf, 366 p., f65, - Importeur: Van Ditmar
Mariëtte Haveman
Fotografenbiografieën zijn nog steeds betrekkelijk zeldzaam, maar er zullen er wel
meer verschijnen. De fotografie staat in een groeiende belangstelling, en daarbij biedt
de fotografenbiografie het - voor veel uitgevers interessante - voordeel van een
overvloed aan anekdotisch materiaal. Een fotografenbiografie is per definitie zelden
saai.
De biografie van Diane Arbus heeft duidelijk van deze omstandigheden kunnen
profiteren. Wat in dit geval nog extra de aandacht zal hebben getrokken - afgezien
van de sensationele inhoud - is de status van het onderwerp. Van alle portretfotografen
uit de tweede helft van deze eeuw heeft Diane Arbus waarschijnlijk het grootste
aantal imitators en bewonderaars. Haar bekendheid is vooral gebaseerd op de
fascinerende types die ze fotografeerde, gekken en dwazen uit de Newyorkse goot,
bag ladies en drag queens, reuzen en dwergen. Maar daarnaast fotografeerde ze ook
veel betrekkelijk gewone mensen, vaak in kleine groepjes: teenage-couples,
tweelingen, een ouder echtpaar, een familie tijdens een zondags uitje, een man en
een jongen op een bankje in Central Park. ‘Gewoon’ en ‘ongewoon’ zijn in haar
foto's eigenlijk moeilijk te scheiden.
Daarbij heeft Diane Arbus ook wat je noemt een bewogen leven gehad - het soort
leven dat zeker in die tijd gold als een typisch kunstenaarsbestaan. Bij Diane Arbus
heeft vooral haar zelfmoord veel bijgedragen tot een oneigenlijke mythevorming
rond haar persoon. Oneigenlijk omdat in dit soort gevallen de verwarring die optreedt
tussen het leven en het werk niet bijdraagt tot een beter begrip van het werk. Arbus
is één van de weinige mensen die zich zelf van dat gevaar bewust was. Ze was
allesbehalve gelukkig met haar al tijdens haar leven gevestigde reputatie van
helderziende zonderling, waarmee haar werk voor veel mensen werd verklaard. Voor
één van de meest invloedrijke en gearticuleerde portretfotografen van deze eeuw is
dat beeld ook niet bepaald toereikend. Ik kan niet zeggen dat Patricia Bosworth veel
moeite heeft gedaan om de destructieve mythevorming rond haar onderwerp te
ontkrachten, en mijn aanvankelijke wantrouwen (haar vorige boek ging over
Montgomery Clift, ook al zo'n mythe) is tijdens het lezen niet verminderd. Het is
ongebruikelijk om een schrijver naar zijn motieven te beoordelen, maar bij een
biografie spelen die zo'n belangrijke rol dat het de moeite loont om de vraag te stellen:
wat is eigenlijk de oorspronkelijke drijfveer geweest om het boek te schrijven?
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‘A young Brooklyn family going for a Sunday outing’, 1966

Er zijn er verschillende denkbaar (echt verdachte laat ik buiten beschouwing):
nieuwsgierigheid naar het persoonlijke leven van een bekend iemand, in de
veronderstelling dat het interessant moet zijn geweest; het vinden van een alibi voor
een literaire activiteit; of het gaat erom, iets meer te onthullen over het werk waar
die persoon bekend mee is geworden.
Alle drie kúnnen, maar mijn bezwaar tegen deze biografie is dat de eerste en de
derde aanleiding stelselmatig door elkaar worden gehaald, en dit op de meest
onelegante wijze. Anekdotes worden voorzien van een plompe, ‘psychologische’
interpretatie die vaak alleen maar wordt gesuggereerd, maar voortdurend hinderlijk
aanwezig is. Dat maakt het, wat mij betreft, tot een tamelijk onuitstaanbaar boek.
Mijn irritatie is vooral gericht op de ideeën en vooroordelen die in deze biografie
zijn verpakt; het is geen principieel bezwaar tegen de biografie als genre. Een kwaliteit
van dit boek die genoemd mag worden is de technische opbouw, zonder veel omhaal
en buitengewoon efficiënt. In zijn samenstelling doet het eigenlijk sterk denken aan
Amerikaanse televisiedocumentaires, waarbij in hoog tempo allerlei mensen worden
opgevoerd die iets over het onderwerp te zeggen hebben. Het effect is een indruk
van vaart en tegelijk (overigens bedrieglijk) van volledigheid. Daarnaast geeft het
boek een beeld van de moeilijkheden die vrouwen met talent nog in de jaren vijftig
vaak ondervonden door de keus tussen werk of the
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glory of matrimony & motherhood - vlak na de oorlog weer zo ijverig gepropageerd.
Voor veel kunstenaressen - zoals Diane Arbus - heeft dit dilemma nare consequenties
gehad, die weinig te maken hebben met ‘de gecompliceerde kunstenaarsziel’ (helaas
een kernthema van dit boek; wanneer wordt dat idee toch eens even met rust gelaten),
en die op z'n hoogst een neerdrukkende invloed hebben gehad op artistieke prestaties.

‘A family one evening in a nudist camp’, 1965

Voor zover het boek zich beperkt tot pure verslaggeving is er wat mij betreft niet
zo veel aan de hand. Het levensverhaal wordt aaneengeregen, voornamelijk via
reeksen citaten van oude schoolvriendinnen en latere collega-fotografen; voor een
kort mensenleven een schrikwekkende hoeveelheid mensen die daar allemaal iets
over te zeggen hebben. In dit opzicht heeft Patricia Bosworth haar boek nauwelijks
geredigeerd.

Freaks
Het mooist zijn natuurlijk de verhalen uit New York in de jaren zestig, met Arbus'
eerste excursies naar de sideshows in de kelders van Madison Square Garden, en in
Hubert's Freak Museum aan 42nd Street. De fotografe ontmoet en fotografeert haar
eerste freaks, leest Joseph Mitchells McSorley's Wonderful Saloon en Edith Sitwells
English Eccentrics, en bezoekt Tod Brownings film Freaks uit 1931. Ze maakt kennis
en sluit vriendschap met Alberto Alberta, Sealo the Seal Boy, Congo the Jungle
Creep en andere vreemde figuren, die oorspronkelijk min of meer gekozen hebben
voor hun vreemdheid, maar er na verloop van tijd zelfs in een mooi pakkie wandelend
over Times Square nog uitzien als vreemde figuren. Hoewel Arbus deze vroege foto's
niet als haar beste beschouwt, is dit het begin van wat haar in principe voortdurend
bezig zal blijven houden. Zoals The Amazing Randy het uitdrukt: ‘Not just their
weirdness, but their commitment to weirdness.’ Of, zoals Diane Arbus zelf benadrukt
in uitspraken die te vinden zijn in haar Aperturemonografie uit 1972: een
belangstelling voor het effect van verschijningsvormen, voor de dramatische spanning
tussen wat mensen van zich zelf willen laten zien en wat ze in feite laten zien.
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Diane Arbus, foto van Stephen Frank, 1970

Maar over die opvattingen geeft de biografie eigenlijk weinig informatie, in
tegenstelling tot Bosworths eigen visie op de gebeurtenissen. Die is te vinden in
kleine uiteenzettinkjes, maar wordt meestal op een hinderlijke manier naar de lezer
toe geknipoogd, als iets waar we het over eens zouden moeten zijn. Waar het Bosworth
om gaat is dat Diane Arbus niet fotografeert uit een specifieke belangstelling (die
uit haar eigen uitspraken in het andere boek blijkt) maar omdat ze móét, aangetrokken
door haar bizarre onderwerpen, als een roofdier tot zijn prooi. ‘She'd swoop like a
vulture at somebody’, ‘when she smiled she looked faintly wolfish’, ‘... as if she
were trying to kill them with her camera’. Het boek wemelt van dit soort
veelbetekendende uitspraken, vaak voorzien van een psychoanalytische interpretatie.
Een verwijzing naar het gecompliceerde karakter van Diane Arbus is op zich zelf
wel op zijn plaats, ook wat betreft haar foto's. Het vaak dwangmatige karakter van
Arbus' figuren weerspiegelt een keus die te maken heeft met haar eigen
persoonlijkheid. Arbus was zich daar zelf van bewust, en maakte er ook gebruik van.
Haar eigen excentriciteit was één van de middelen waarmee ze haar onderwerpen
manipuleerde. Daar maakte ze geen geheim van.
Maar in de interpretatie van Patricia Bosworth is nauwelijks sprake van keuzes,
eerder van een gebrek aan keuzevrijheid. Niet alleen Arbus' drijfveren, al haar
fotografische activiteiten worden beschreven als neurotisch; de psychische
ontwrichting van een overbeschermd rijk meisje dat zich als compensatie wentelt in
de ellende van anderen. De extreme lading van dit uitgangspunt vraagt op zijn minst
om een aanvulling, zeker wanneer het geboden wordt als een verklaring van het werk
van Arbus. Maar die aanvulling wordt niet of nauwelijks gegeven. Wat in feite uit
het boek naar voren komt is een versie van het oude verhaal van de fotograaf die uit
agressieve en vooral seksuele motieven zijn vak beoefent, ditmaal toegepast op een
vrouw. Bosworth is zich wel bewust van het ongebruikelijke van haar toepassing,
maar verklaart dat uit Arbus' specifieke eigenaardigheid: haar ‘mannelijke’
agressiviteit, en zelfs haar voortdurende neiging om in het openbaar over seks te
praten worden ter verklaring aangedragen. Het liefdesleven van de fotografe wordt
uitvoerig besproken, om het verband te bewijzen tussen de mens achter de camera
en haar werk. Een associatief verband waar zelfs psychoanalytici tegenwoordig niet
zo snel mee zijn. Daarbij berust dit verband hier vooral op insinuaties. Zo had Arbus
een ‘bijna erotische’ relatie met de dwerg Morales, iets wat uit de foto zou emaneren.
(Bosworth introduceert hier zelfs een soort fysiognomie op psychoanalytische
grondslag). Mensen worden geciteerd met opmerkingen waar een luchtje aan zit,
zoals de schrijver John A. Williams, die ‘soms het gevoel had dat Diane wilde dat
hij haar slecht behandelde’, maar hij zelf was niet zo ‘into chains and punching in
the mouth’, en ook dacht hij ‘dat ze waarschijnlijk biseksueel was, omdat ze zo
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buitengewoon sexy was.’ Bij herhaling wordt gememoreerd als buitengewoon
betekenisvol hoe graag de fotografe zelf sterke verhalen vertelde over haar avonturen
met zeemannen en dergelijke.

Curieuze krachten
Opvallend is dat Patricia Bosworth haar stijl sterk aanpast op momenten die voor
haar gevoel betekenisvol zijn. Dan wordt de woordkeus opeens ‘roman-achtig’, niet
zakelijk meer maar sterk aangezet. Soms gebruikt ze daartoe uitspraken van anderen
die op beslissende momenten worden geciteerd, soms gebruikt ze haar eigen fantasie.
Zo haalt ze in verband met de geboorte van Diane Arbus haar moeder aan die weet
te vertellen dat haar ogen toen al zulke ‘curieuze krachten van observatie uitstraalden’.
Moeders zeggen soms zulke dingen over hun babies, maar waarom zo'n uitspraak
citeren? Babies zijn nooit helderziend, al worden het later fotografen. Ze hebben nog
veel te leren.
De uitspraak lijkt te worden goedgemaakt door de fotografe zelf die haar eigen
kinder-karakter be-
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schrijft als snotterig en wispelturig, en die vertelt hoe ze altijd werd behandeld als
een crummy princess. Maar ook deze informatie past in de theorie van de biografe:
Arbus was immers - zo is het met het genie - helderziend én neurotisch. Dat is wat
in dit boek voortdurend bewezen moet worden.
Op het volgende ‘keerpunt’ in de biografie wordt het er (althans voor mijn gevoel)
niet veel beter op: Arbus' eerste activiteiten als fotografe, vlak na haar huwelijk. ‘Ze
hield ervan zich terug te trekken in het kleine holletje (cubbyhole!), slechts verlicht
door een rode lamp. Er waren bakken met vreemd ruikende chemische oplossingen...’
enzovoort, enzovoort, het verhaal gaat verder met een simpele beschrijving hoe Diane
Arbus haar eerste foto's afdrukte.
Mij lijkt het onwaarschijnlijk dat die doka in dat Park Avenue appartement maar
één rode lamp had. Maar dat is een detail. De fotografe was op dit moment twintig
jaar, en was al enige tijd in de weer met die vreemd ruikende vloeistoffen, onder
leiding van Berenice Abbott. De ergste hoofdpijn kreeg ik tegen het einde van het
boek, de zelfmoord. Die wordt al lang van tevoren aangekondigd met ongure citaten
van allerlei mensen ‘die het al aan voelden komen’. Iemand schudde haar hand, die
ijskoud aanvoelde; iemand kreeg een ring van haar met een bij erop, na de ring
uitvoerig te hebben bewonderd. ‘En Jane herinnert zich dat de rillingen over haar
rug liepen, want de bij is een symbool van reïncarnatie en dood. “Ik wilde uitroepen,
Diana! Weet je wel wat je doet? Ik voelde dat het een soort waarschuwing was.”’
Dit soort uitspraken zijn vast wel authentiek, maar alweer, waarom moet zulke onzin
geciteerd worden? Wat voegt dit alles in vredesnaam toe aan onze kennis en begrip
van Diana Arbus' leven of werk? Niets, behalve dat het de zoveelste bevestiging is
van een sprookje dat weliswaar goed verkoopt, maar waar de fotografe zelf terecht
niets van moest hebben.
Dan volgt nog wat smakeloze sfeertekening hoe Arbus zich vlak voor haar
zelfmoord door haar kamer bewoog, tussen haar planten die ook bezig waren dood
te gaan en met een ‘obsceen rinkelende’ telefoon. En tot slot wordt nog wat
nagefilosofeerd over Arbus' mysterieuze persoonlijkheid. ‘De perversiteiten, de
obsessies, het onderscheidingsvermogen die allemaal een deel waren van Diane haar geniale oog - waar kwamen die vandaan?’ vraagt de schrijfster. En dan volgt
de conclusie, weer in de vorm van een citaat. ‘Niets aan haar leven, haar foto's of
haar dood waren toevallig of gewoon. Die waren mysterieus en bepalend en
onbegrijpelijk behalve voor haar zelf. Zo gaat het met het genie.’ Op zich zelf is er
geen reden om zo'n uitspraak belachelijk te maken, afkomstig van een nabije vriend
(Richard Avedon) die kennelijk onder de indruk was van haar persoonlijkheid en
haar ellendige dood. Maar ik neem het Patricia Bosworth (die geen enkele persoonlijke
relatie met Diane Arbus heeft gehad) zeer kwalijk dat zij dit soort uitspraken
exploiteert. Het maakt haar interpretatie melodramatisch en kitscherig. Het verandert
niets aan het treurige beeld dat al bestond van Diane Arbus.
Wat deze biografie voor veel mensen misschien toch aannemelijk maakt, is dat
de overlapping van de twee - de foto's en de psychische constitutie van de maakster
- in het geval van Diane Arbus zo evident lijkt: dat wilde leven naast die wilde foto's.
Maar wat betreft dat wilde leven is het zoals Diane Arbus zelf een keer zei tijdens
een lezing: ‘Alles was confrontatie want zo stond het ervoor in die dagen. Iedereen
experimenteerde om in contact met zich zelf te komen.’

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

En wanneer je haar foto's goed bekijkt zijn die helemaal niet wild - eerder strak
frontaal zoals die van de door haar bewonderde August Sander, en die van haar meest
directe leermeesteres Lisette Model. Bij haar is dezelfde keus voor schijnbare
contradicties te vinden, in het gebruik van een klassieke representatieve stijl om er
de vreemdheid, buitenissigheid van mensen in te fotograferen. Veel fotografen uit
die tijd: Robert Frank, Louis Faurer en ook Richard Avedon, kozen voor dat type
onderwerpen, zoals ook veel fotografen uit die tijd graag koketteerden met hun
persoonlijke perversiteiten en obsessies.
■

Wat knaagt?
Vervolg op pagina 18
dijs: ‘Een lege kamer’. Een opvatting die veel weg heeft van Sartres hel, geloof ik.
Brouwers boek is toch al voor geletterde lezers: aan het eind van het boek zijn alle
personages - Lydia, Eva, Maud, Roberts confrères, onduidelijke vriendjes van Maud
- schimmen geworden in Dantes Hel. ‘In de vestibule van de hel, het voorportaal,
daar verblijven de nuttelozen, de onbeduidenden,’ legt de maker van het kunstwerk
bereidwillig uit. Havinck ontbreekt in dit gezelschap. Is hij níét ‘te verachtelijk voor
genade of doem’?
Het slot, een bladzij later, laat de toeschouwer verbaasd achter, al is dat in mijn
geval niet omdat er geen afronding is, maar vanwege de perfecte regie.
Havinck houdt zich zelf voor dat hij ‘onaangedaan is, onaangetast’. Daar kan
natuurlijk een vraagteken achter geplaatst worden, maar de ondertitel is niet voor
niks ‘een episode’, en Marja Brouwers onderscheidt zich verdienstelijk van veel
‘scènes uit een huwelijk’ door de betrokkenen er nu eens niet gelouterd uit te
voorschijn te laten komen.
‘Een voortvarend geschreven roman,’ zeggen ze er ten onrechte van op de flap.
Het is niet wat ik voortvarend noem, ik vind het tot het uiterste bedachtzaam. Het is
zó geconcentreerd geschreven, dat ik pas durfde lachen toen ik het uit had. Brouwers
observeert, met koele distantie, de nadelen van de moderne tijd, ik noem maar iets:
berovingen, de BKR, kinderporno, psychotherapie, moderne architectuur, en
maatschappelijk werksters die iets voor de televisie te beweren hebben. Marja
Brouwers doet daarin niet speciaal haar best om ‘leuk’ te willen zijn, en is het toch.
Waar ze soms te veel haar best op doet, is om het ‘mooi’ te zeggen: ‘Datum. Een tik
op de lopende band van de oneindigheid’; ‘Lydia wierp omineus een suizende zin
in zijn richting’, maar zulke zinnen zijn vergeeflijk. Ook wie de mensen sterven en
zijn niet gelukkig op de muur onder het Rijksmuseum schreef, moet tenslotte de
behoefte hebben gevoeld, het eens móói te zeggen.
■
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Het einde van het koloniale tijdperk
Debuten van Karina Ploos van Amstel en Mare Schabracq
De staking door Karina Ploos van Amstel Uitgever: Meulenhoff, 123 p.,
f24,50
Een man van de wereld door Marc Schabracq Uitgever: Manteau, 156
p., f19,90
Peter de Boer
Een debuut is altijd in zekere zin onaf. Er is wel een boek, maar nog geen oeuvre
waartegen je het af kunt zetten en dat de waarde ervan met terugwerkende kracht
mede bepaalt. Een debutant kan ogenschijnlijk als een lelijk jong eendje voor de dag
komen en niettemin, naar pas later blijkt, in aanleg een prachtige zwaan zijn.
Omgekeerd kan een mooi debuut achteraf een lokeend blijken waarmee de lezer in
een kooi van een dodelijk vervelend oeuvre is gelokt. Er is niks zeker. Men kan een
debuut derhalve alleen voorlopig beoordelen en enige omzichtigheid is - evidente
toppers en floppers daargelaten - daarbij geboden; dit alles niet uit angst maar uit
respect voor wat men nog niet (goed) kent.
Met deze slag om de arm wil ik wel een klein lansje breken voor De staking, de
debuutroman van Karina Ploos van Amstel. Het is een laat debuut: de schrijfster
werd in 1918 geboren. De roman speelt in Jakarta aan het einde van het koloniale
tijdperk en beschrijft één dag uit het leven van enkele Europeanen. Op de betreffende
dag is het hele raderwerk van de stad door een staking stilgevallen. De Europeanen
kunnen niet naar hun werk. Nu ze opeens niets om handen hebben, worden ze
teruggeworpen op zich zelf, hun omgeving en hun herinneringen. Te midden van
deze onevenwichtige ‘restfiguren uit het koloniale tijdperk’ is de hoofdpersoon Paul
Huysman, bij wie alle verhaaldraden vroeger of later samenkomen, een toondbeeld
van rust en contemplatie. Hij is een in het vak vergrijsde huisarts. Ook zijn
gemoedsleven en herinneringen worden op de gedwongen rustdag geïntensiveerd,
maar dan in positieve zin. In lange gesprekken met zijn inlandse huishoudster Asmi
ontmaskert hij zijn vroegere huwelijk als een schijnvertoning en bekent hij zijn
levenslange liefde voor Bram, de vriend en medestudent van weleer en na zoveel
jaren nog steeds de op afstand beminde.
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Pièce de résistance van de roman is Huysmans brief aan deze Bram. Huysman
schrijft tot diep in de nacht ‘alsof zijn leven ervan afhing’; dat hing er ook van af
want de volgende morgen vindt Asmi hem dood aan zijn bureau. De brief is zijn
levensbalans: hij komt hierin met zich zelf, zijn angsten, zijn liefdes en andere
essentiële levensfeiten in het reine en wordt zich bewust van zijn mystieke hang naar
wat ‘buiten alle grenzen’ valt. Aan het slot beschrijft hij hoe in een visioen zijn vader
aan hem verschijnt die de bestendig gebleken vriendschap met Bram, door de oude
man ooit ‘ongezond’ genoemd, alsnog goedkeurt. Daarmee is Huysmans levenscirkel
rond. Dat de laatste pagina van de roman, waarop zijn dood wordt gememoreerd,
geen paginanummer heeft, kan geen toeval zijn: Huysman is ‘buiten alle grenzen’
van het leven en ook buiten die van de roman getreden.
Er valt veel op deze roman aan te merken. Sommige bijfiguren hangen er inderdaad
zo bij dat je je afvraagt wat ze nog in het boek doen. Voorts doet de vaak kortaffe,
noterende stijl, die ook tot uiting komt in het frequente gebruik van ultrakorte alinea's,
de tekst geen goed. Ronduit storend zijn sommige al te expliciete ‘regieaanwijzingen’,
die vermoedelijk voortkomen uit de angst om niet begrepen te worden. Wanneer ik
bij voorbeeld als overgang naar een herinneringsbeeld lees: ‘Het aanzwellend
geroezemoes van stemmen en voetstappen vormt voor hem één geheel met de joelende
massa van zo vele jaren geleden’, dan is de direct daaropvolgende explicatie: ‘Tijd
en afstand vallen weg’ wat mij betreft overbodig.
Tegenover deze tekortkoming staat het qua sfeer heel zuivere hoofddeel van de
roman, het gaaf uitgewerkte en afgeronde portret van Huysman. Hij bevalt me wel,
deze oude dokter, die het einde van het koloniale tijdperk als het ware met zijn dood
bezegelt. Zijn eindsprint naar de harmonie staat haaks op het hectische gedoe in de
stad en de rusteloosheid van de overige Europeanen. De staking wordt door de
Huysman-passages gered. De roman is verre van groots, maar ook niet mislukt.

Puberaalste zwart
De hoofdpersoon van Marc Schabracqs debuutroman Een man van de wereld, de
gymnasiast Stefan de Heer, is jong en ongelukkig. De wereld is naar zijn gevoel
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gedrenkt in het puberaalste zwart. Totdat hij Claudia ontmoet, een jong meisje op
wie hij verliefd wordt en die ook nogal lief is voor hem, al wordt het al snel duidelijk
dat zij een verhouding heeft met een oudere man. Via haar komt hij in contact met
Julia, een door de wol geverfde vrouw die hem bij haar in huis neemt. Hun eerste
nacht is voor Stefan in alle opzichten een initiatie: ‘Ze manoeuvreerde zich onder
hem, leidde hem naar binnen en zei: “O Steefje.” Het was zover. De rest van zijn
leven had een aanvang genomen.’ Stefan laat de school nu voor wat die is en voelt
zich aan de zijde van Julia een man van de wereld. Maar zijn liefde voor Claudia
laat hem niet los. Hij begint een korte, heftige verhouding met haar, maar Claudia
geeft hem uiteindelijk de bons. Met Julia, die van zijn amoureuze escapade op de
hoogte is, botert het dan ook niet meer. En zo staat Stefan er opeens weer alleen voor.
De roman eindigt met een pathetische scène in een park waar een oudere kennis
Stefan inwijdt in ‘het geloof in het lijden’. Ik heb van diens filosofietje hoegenaamd
niets begrepen, maar de kern ervan wordt meen ik uitgedrukt in de zinnen: ‘Jouw
geloof is wat je wilt Stefan, en wat jij wilt, heeft consequenties die lijden met zich
meebrengen. Hoe groter geloof, des te meer lijden. Hoge bomen vangen veel wind,
Stefan.’
Aanvankelijk heeft deze moderne lijdensgeschiedenis iets bekoorlijks vanwege
de ironische, soms ook scherpe kijk op de wereld van de puber. Maar gaandeweg
begint alles moeizaam te verlopen, wordt Schabracq langdradig en bloedse-
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rieus, hetgeen culmineert in dat malle ‘omhelzen van het lijden’ aan het slot. Door
deze stijlbreuk is het een tweeslachtige roman geworden. Schabracq wil er te veel
bijhalen. De gecompliceerde driehoeksverhouding Claudia-Stefan-Julia is hem niet
genoeg. Daar moet dan nog weer een wijze zielepluizer bij die met zijn lijdensfilosofie
de dik opgelegde ‘moraal van het verhaal’ voor zijn rekening neemt. Overigens
schijnt ook Schabracq bang te zijn dat de lezer hem verkeerd interpreteert. Zou dat
een debutantenkwaal zijn? In tegenstelling tot Karina Ploos van Amstel, die zich tot
een paar nadrukkelijke aanwijzingen beperkt, tracht hij het dreigende onbegrip te
voorkomen door alles eindeloos te herhalen. Ieder fragment wordt omstandig in- en
uitgeleid en met de regelmaat van een metronoom van het bijbehorende leitmotiv
voorzien. Omslachtigheid is überhaupt Schabracqs grootste manco. Dat het hier een
liefdesroman betreft zullen we weten ook: ‘Ik houd van je’ - omhelzing - ‘Houd je
nog een beetje van me?’ - omhelzing - ‘Het punt is meer dat ik zoveel van jou houd’...
enzovoort; onverdroten volgt het boek de slome gang der werkelijkheid.
Dat ik toch nog iets in deze roman zie heeft te maken met de ironische opmaat.
Humor heeft Schabracq wel en wanneer hij zich daarop toelegt krijgt zijn proza iets
spitsvondigs en pregnants. In vergelijking met Karina Ploos van Amstel heeft hij
zonder meer het slechtere boek geschreven. Maar wie weet krijgt hij de ‘kinderziektes’
er nog onder en blijkt het schrijverschap van mevrouw Ploos van Amstel, zo laat op
gang komen, niet meer dan een kortstondige bevlieging. De toekomst zal het leren.
■
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Professionals nemen geen wraak
De nieuwe spionageromans van Deighton, Forsyth en Allbeury
Mexico Set door Len Deighton Uitgever: Hutchinson, 380 p., f46,80
Voorspel in Berlijn door Len Deighton Uitgever: Elsevier, 287 p., f23,50
The Fourth Protocol door Frederick Forsyth Uitgever: Hutchinson, 390
p., f54,05 Amerikaanse uitgave: Viking Press, importeur Van Ditmar
The Judas Factor door Ted Allbeury Uitgever: New English Library, 202
p., f41,60 Importeur: Nilsson & Lamm
R. Ferdinandusse
Terwijl in de werkelijkheid van onze kleine planeet de spion steeds meer vervangen
wordt door computer en satelliet, groeit hij in de literatuur. Schrijvers creëren geheime
diensten waarvan het nageslacht zal denken dat ze bestaan hebben. En de liefhebber
van het genre is het geluk beschoren dat er net weer drie blauwdrukken van
grootmeesters van de pers zijn gerold: van Len Deighton, Frederick Forsyth en Ted
Allbeury.
Mexico Set is het tweede deel van een trilogie waarvan het eerste deel, Berlin Game,
vorig jaar verscheen. Voor wie het miste: het is nu in pocket uit, én in Nederlandse
vertaling, Voorspel in Berlijn. (Het derde boek zal, zoals de minnaars van het
Melkhuisje al vermoeden, na Game en Set, Match heten.)
In die twee boeken, Berlijn en Mexico, neemt Deighton weer eens het oude
spionagewerk ter hand, niet meer in de ingenieuze puzzelvorm van Ipcress File, maar
rechttoe rechtaan verteld door Bernard Samson, die al weer vijf jaar op een Londense
bureaustoel heeft gezeten, als hij naar Berlijn wordt gestuurd om een agent tot de
orde te roepen. Want er is al zoveel in Berlijn misgegaan dat een echte vakman de
lekken moet dichten. En Samson in een vakman, en zijn vader was het ook al. Vader
Samson was in zijn hoogtijdagen hoofd van het Britse netwerk in Berlijn, en Bernard
is daardoor opgegroeid in die stad, houdt van die stad, en kent bovendien de hele
spionnenvrienden- en -kennissenkring. (Van zijn vader citeert hij ook: ‘Eeuwige
paranoia is de prijs van de vrijheid. Waakzaamheid is niet genoeg.’)
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Deighton mengt weliswaar hier en daar een moord of een ander thrillereffect door
zijn verhaal, maar het hoofdbestanddeel is zijn schildering van de personen, van het
dagelijkse werk, en van de geheel eigen wereld van de inlichtingendiensten. Briljant
verteld, soms met te veel, maar toch precies gekozen bewoordingen. Niet alleen weet
Samson de Berlijnse agent, Brahms Vier, uit de gevarenzone te loodsen, hij ontdekt
ook wie in Londen het lek is. Dat is plot-technisch een verrassing, en daarom hadden
zoveel recensenten moeite met het bespreken van het boek. Want in zo'n geval mag
je niet onsportief zijn en vertellen wat er aan de hand is.
Mexico Set is een vervolg (al kun je het ook lezen zonder Berlin Game te kennen).
Opnieuw Bernard Samson, opnieuw de competentiestrijd tussen zijn smakelijk
beschreven en goed bestudeerde superieuren Dicky Cruyer en Bret Rensselaer. Maar
vanwege de onverwachte afloop van Berlin Game hebben zij geen onbeperkt
vertrouwen meer in Samson. En de KGB, die dat uiteraard ook weet, doet alles om
Samson voortdurend te compromitteren, terwijl hij het bloed in de schoenen loopt
om een KGB-agent aan te werven, terwijl Londen dat buiten hem om óók nog eens
doet. Kortom, niemand vertrouwt iemand. ‘A man has no friends in this job,’ zegt
Samson.
Deighton heeft zich, lijkt het, voorgenomen om zo'n door hem - briljant - bedachte
spionagedienst, uitvoerig tegen het licht te houden. De intrige is helder en zit vol
verrassingen, maar het hoofddoel is de analyse. Deighton doet dat aan de hand van
Samson, maar hij had evengoed elk ander optredend personage als hoofdfiguur
kunnen nemen. Ze zijn allemaal even bezeten en gebeten door het vak. Alleen Samson
is ‘cool, very cool’, want hij weet dat hij, door dat Berlijnse verraad, op eieren loopt.
Prachtige observaties opnieuw over Berlijn, een stad die in handen van Deighton iets
dierbaars krijgt, en die een mooi contrast vormt met Mexico waar de regels anders
zijn, en er ruimte genoeg is om over het vak na te denken. Mexico Set is alweer
honderd pagina's langer, en dus uitvoeriger dan Berlin Game, en als het derde deel
ook die adem heeft dan gaat het erop lijken dat Deighton een soort ‘Oorlog en vrede’
van de inlichtingendiensten heeft geschreven. Compleet met bijbehorende
succesagenda-filosofie; ik citeer er maar twee: ‘Amateurs keep their eyes on the
target instead of looking over their shoulder’, en ‘Professionals don't take revenge;
they have enough trouble doing their job’.
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Frederick Forsyth
De andere grootmeester, Forsyth, heeft - na eerst gezegd te hebben dat hij
uitgeschreven was - toch weer een thriller ontworpen. Alle geldbedragen die om de
uitgave heenspelen zijn in de loop van de tijd bekend geworden, en de verwachtingen
waren dan ook hooggespannen. The Fourth Protocol heet naar een onderdeel van de
International Nuclear Nonproliferation Treaty, waarin bepaald wordt dat de
ondertekenende landen geen onderdelen van nucleaire wapens naar een ander land
zullen brengen. Maar in dit boek zijn de Russen daarmee bezig. Op aanraden van de
indertijd overgelopen spion Kim Philby ontwikkelt de Russische partijleider (buiten
het hele Kremlin om!) een stout plan: door in Engeland, vlak voor de verkiezingen
van 1987, een atoombommetje te laten ontploffen bij een kruisrakettenbasis, zullen
de kiezers vrijwel zeker de Labourparty aan het bewind brengen. En de Labourparty
zit vol met zeer Harde Linkse Radicalen, die onmiddellijk uit de EEG zullen treden
en de Nato de deur wijzen.
Forsyth heeft zo'n hekel aan Labour dat sommige fragmenten uit
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zijn boek doen denken aan de onplezierigste bittertafeltaal uit de jaren vijftig. En al
dat gespeculeer op de politiek is een vrij onbevredigende ondergrond voor een verder
zeer kundig opgezette intrige. De ijzeren precisie waarmee schakel na schakel de
spanning in het verhaal voorttrekt doet denken aan zijn meesterwerk The Day of the
Jackal. Tot op het allerlaatste moment vallen alle palletjes in de daarvoor bestemde
gaatjes. Maar helaas blijft de vervelende smaak overheersen: door een bordkartonnen
ridder die het linkse gevaar ziet, gedwarsboomd wordt door zijn directe chef, die al
zijn rapporten op de plank legt, waarna oude, sluwe grootvaders uit het Britse
intelligence-establishment met een witte Ajax-tornado de giftige dampen over Albion
doen verdwijnen. Maar wel op het laatste, spannende nippertje.

Ted Allbeury
Allbeury, in juli in VN geïnterviewd, verbaast zich in dat gesprek over het feit dat
hij met Deighton, Le Carré en Forsyth in een adem genoemd wordt. ‘I don't belong
to that League’, vrij vertaald met ‘ik ben niet waardig hun voetzolen te kussen’. Dat
valt best mee, Allbeury is bescheidener in de opzet van zijn boeken, maar de laatste
jaren laat hij zien veel van het spionagevak te weten en daar intrigerende aspecten
van tot leven te kunnen brengen. Zijn nieuwste boek, The Judas Factor, is helemaal
bescheiden. Een kleine intrige rondom Tad Anders, die al eerder in Allbeury's werk
optrad, en in dit boek zo'n beetje achter de doellijn opereert. Moskou stuurt een
moordenaar naar Londen, en daar besluit men om de moordenaar uit Oost-Berlijn te
ontvoeren. Tad Anders moet dat doen - tegen zijn zin - en loopt meteen in een dubbele
val. Als de zaak ten slotte doodloopt en iedereen zijn handen van de zaak af trekt,
rest Anders weinig anders dan het volgen van zijn eergevoel. Om de zaak wat aan
te kleden bracht Allbeury twee vrouwen in Anders' leven, en een van de twee is de
helaas in dit genre nogal gebruikelijke prostituée met het gouden hartje, wat soms
tot blaartrekkende scènes leidt. Maar het portret van de spion is vakwerk. Weer zo'n
dubbele kruising tussen lone wolf, held en ook maar een gewoon mens die
onverbrekelijk hoort bij de Smiley's en de Samsons die, als ze al niet bestonden, zeer
terecht zijn uitgevonden.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

28

Schelden als retorisch middel
De opschudding rond de nieuwe roman van Thomas Bernhard

Thomas Bernhard, tekening Frits Woudstra

Holzfällen door Thomas Bernhard Uitgever: Suhrkamp, 321 p., f43,50
Importeur: Nilsson & Lamm
Wil Rouleaux
Het was afgelopen maand niet voor het eerst dat Thomas Bernhard voor enige
opschudding zorgde in het anders toch zo rustige literaire bedrijf van Oostenrijk. Al
in 1968 deed hij daarginds allerwegen van zich spreken, toen hij in zijn dankrede bij
de aanvaarding van 's lands belangrijkste literaire prijs de Oostenrijkse staat in niet
mis te verstane bewoordingen de mantel uitveegde. In de Festsaal ontstond hierop
enige commotie, die culmineerde in het voortijdige vertrek - onder het uitroepen van
de woorden ‘Wij zijn desondanks er trots op dat we Oostenrijkers zijn’ - van de
Oostenrijkse minister van Onderwijs.
Ook in 1977 bracht Bernhard (we gaan hier voorbij aan de kleinere rellen) de nodige
consternatie teweeg. Zijn in dat jaar verschenen Die Ursache bevatte scheldtirades
van een zodanig kaliber, dat de autoriteiten van de stad Salzburg, aan wier adres een
en ander gericht was, de justitie inschakelden. Met als gevolg dat Die Ursache
sindsdien alleen nog maar in een gecensureerde versie verschijnt.
En dezer dagen was het dan opnieuw raak. Bernhards nieuwste boek Holzfällen
werd door de Oostenrijkse politie in beslag genomen, naar aanleiding van een klacht
die iemand, die verder anoniem wenste te blijven, bij de autoriteiten had ingediend.
Het commentaar hierop van Thomas Bernhard, zoals dat stond afgedrukt in de
Frankfurter Allgemeine van de laatste augustusdag, had niet typerender voor hem
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kunnen zijn: ‘Im Grunde sind die Leut’ viel grauslicher, als man sie je beschreiben
kann.’
Waarover gaat Holzfällen? Is het inderdaad een werk dat ingrijpen van de politie
begrijpelijk maakt? Bernhards nieuwste boek is het deels autobiografische, deels
fictieve verslag van één avond en één nacht uit het leven van de schrijver. De schrijver,
die in de ik-vorm bericht, is uitgenodigd voor een zogenaamd ‘künstlerisches
Abendessen’, dat laat op de avond zal plaatsvinden ten huize van het schatrijke
Weense echtpaar Auersberger. De belangrijkste gast van de avond, en in feite degene
waarvoor de Auersbergers het nachtmaal hebben gearrangeerd, is een beroemde
toneelspeler aan het befaamde Burgtheater, iemand die juist op dat moment in Wenen
furore maakt met zijn rol van Ekdal uit Ibsens Wildente. De toneelspeler, die overigens
naamloos blijft, laat echter geruime tijd op zich wachten en verschijnt pas na
middernacht.
Het boek, waarvoor iedere genreaanduiding ontoereikend is, begint als de verteller
net gearriveerd is, en het eindigt als hij diep in de nacht het huis weer verlaat.
Daartussenin houdt de verteller, zoals bijna altijd bij Bernhard, één lange overpeinzing,
één lange onuitgesproken monoloog, die slechts in het slotgedeelte van het boek kort
wordt onderbroken als de toneelspeler aan het woord is. De inhoud van de monoloog
laat zich kort samenvatten: hij bestaat uit een gigantische scheldpartij tegen de
gastheren, de Auersbergers dus, en tegen enkele van de gasten, waaronder zich
schrijvers, dansers, schilders en toneelspelers bevinden.

Kitschkunstenares
De verteller is eigenlijk tegen wil en dank op de avond aanwezig. Enkele dagen
eerder had hij het echtpaar Auersberger, waarmee hij vroeger bevriend was, maar
waarmee hij nu al twintig jaar angstvallig de omgang heeft gemeden, bij toeval in
de Weense binnenstad ontmoet. Dat gebeurde precies op de dag waarop zowel het
echtpaar als de verteller bericht hadden gekregen van de zelfmoord van hun
gemeenschappelijke vriendin Joanna. De verteller is nogal onder de indruk van deze
zelfmoord, en hij laat zich in een moment van zwakte strikken voor het ‘künstlerisches
Abendessen’ - de term is van de snobistische vrouw -, hoewel hij het echtpaar een
diepe haat toedraagt. Het echtpaar, waarvan de vrouw van lage adel is, en waarvan
de man zich uitgeeft voor componist (‘in der Webern-Nachfolge’), moet het dan ook
het hele werk door zwaar ontgelden.
Toch vormen de Auersbergers niet eens het grootste slachtoffer van Bernhards
scheldpartij. Die rol is weggelegd voor de Weense schrijfster Jeannie Billroth. Deze
‘ganz üble Kitschproduzentin’ houdt zich voor de grootste Oostenrijkse schrijfster
en ze strooit zelfs rond dat ze in haar laatste roman ‘een stap verder is gegaan dan
Virginia Woolf’. Naast haar hoogmoed beschikt Jeannie Billroth nog over tal van
andere eigenschappen die haar in de ogen van de verteller onuitstaanbaar maken.
Desondanks heeft de verteller het een en ander aan de ongeveer zestigjarige Jeannie
te danken, want zo'n dertig jaar geleden, toen hij met haar nog bevriend was, heeft
zij de basis gelegd voor zijn carrière als schrijver: ‘Ze heeft me in kennis gebracht
met bijna alle grote schrijvers van de twintigste eeuw.’
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Ook een andere schrijfster onder de gasten, zekere Anna Schreber (beide
schrijfstersnamen zijn natuurlijk fictief), heeft vroeger veel voor de vorming van de
verteller betekend. Maar net als met Jeannie Billroth heeft hij geruime tijd geleden
ook met haar gebroken. Overigens heeft deze Anna Schreber, die zich op haar beurt
met Gertrude Stein vergelijkt, door veel gekonkel met de autoriteiten kort daarvoor
nog de Oostenrijkse Staatsprijs voor literatuur in de wacht gesleept. (Niemand anders
kan hierachter schuilgaan dan de bekende dichteres Friedericke Mayröcker. En wat
Jeannie Billroth betreft: het Oostenrijkse weekblad Profil meldde onlangs dat hiervoor
de verder onbeduidende Weense schrijfster Jeannie Ebner model stond, die overigens
een
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nicht is van de vermaarde filosoof Ferdinand Ebner.)

De eeuwige natuur
In het tweede gedeelte van Holzfällen verschijnt eindelijk de beroemde toneelspeler.
Aanvankelijk gedraagt hij zich nog geheel volgens de verwachting: hij praat wat
over zijn jongste rol en over het Burgtheater, debiteert wat grapjes en geeft banaliteiten
ten beste. Plotseling echter verandert hij van rol. Eerst leest hij Jeannie Billroth flink
de les, die hem met enkele domme vragen in verlegenheid heeft gebracht. Vervolgens
spaart hij, alles tot verbazing en vooral tot groot genoegen van de verteller, ook de
andere aanwezigen niet. En ten slotte ontwikkelt hij zich tot een, zoals de verteller
het noemt, Augenblicksphilosoph. Dat wil zeggen: hij spreekt ten overstaan van de
verzamelde kunstenaars over de ‘heillose Wahnsinn der Künstlichkeit’, en en passant
houdt hij een pleidooi voor natuurlijkheid, voor natuur: ‘In den Wald gehen, tief in
den Wald hinein, sagte der Burgschauspieler, sich gänzlich dem Wald überlassen,
das ist es immer gewesen, der Gedanke nichts anderes als selbst Natur zu sein, Wald,
Hochwald, Holzfällen, das ist es immer gewesen.’
Het thema kunst versus natuur, of kunst versus leven is in het werk van Bernhard
zeker niet nieuw. Al in zijn vroege werk uit de jaren zestig kwam deze antinomie
herhaaldelijk voor, en in zijn meest recente werk zoals Beton (1982) en Der
Untergeher (1983) vormt het zelfs het centrale thema. Dit doet vermoeden dat
Holzfällen thematisch gezien aansluit bij de voorafgaande werken van Bernhard.
Niets is echter minder waar. In tegenstelling tot zijn twee voorafgaande werken speelt
het thema kunst-leven in Holzfällen slechts een ondergeschikte rol. Het komt alleen
in slotfase aan bod, als de toneelspeler aan het woord is, en ook dan nog maar in
bescheiden mate; in feite is de hierboven aangehaalde passage de enige waarin deze
Augenblicksphilosoph zich filosofisch uitlaat. Meer dan zijn goedkope
terug-naar-de-natuur filosofie blijkt de toneelspeler, wiens verschijnen een ommekeer
in het werk had moeten betekenen, niet in huis te hebben. Wat uiteindelijk in
Holzfällen dan ook overheerst, is het tomeloze gescheld van de verteller. Een gescheld
dat, zoals altijd bij Bernhard, ook nu weer zo geformuleerd is, dat bij de lezer geen
moment verveling opkomt, maar dat anderzijds voor de lezer die al eerder iets van
deze schrijver las, ook geen enkele verrassing meer oplevert. Het is al vaker gezegd:
Thomas Bernhard schrijft steeds hetzelfde boek. Dit geldt eens te meer voor zijn
nieuwste werk, en dat is te betreuren nadat Bernhard met zijn laatste twee werken,
een enigszins nieuwe weg leek in te slaan.
Resteert nog de vraag naar de opschudding die Bernhard met dit boek in Oostenrijk
heeft veroorzaakt. Voor wie Holzfällen gelezen heeft, en voor wie al eerder iets van
Bernhard las, moet dit tamelijk onbegrijpelijk zijn. Bernhards woedeuitbarstingen
zijn eerder, met name in zijn sterk autobiografische werk uit de jaren zeventig, beslist
feller en beledigender geweest. Bovendien, de laatste bladzijden van Holzfällen zijn
- verrassend genoeg - ronduit verzoenend van toon; terwijl in de loop van zijn uitvallen
de verteller terloops enkele keren opmerkt, dat hij zelf, vergeleken met dat gezelschap
in huize Auersberger, nog veel slechter, nog veel stuitender is. Maar meer in het
algemeen: Bernhards beledigingen en gescheld, en dat geldt voor zijn gehele oeuvre,
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zijn bijna altijd ongemotiveerd, gratuit, en vooral schromelijk overdreven. Het is
onderdeel van 's mans retoriek en, zo lijkt het, een onontbeerlijke levensvoorwaarde
voor dit getormenteerd karakter.
In Holzfällen komt een passage voor waarin Bernhard het Bräunerhof, zijn geliefde
Weense koffiehuis, heeft opgezocht, teneinde daar te lezen in ‘den Corriere, Le
Monde und die Zürcher Zeitung, sowie die Frankfurter (...), un dann, von diesen
schamlosen Blättern angewidert, wieder auf den Graben zu gehen.’
■

Olie en explosie
Vervolg van pagina 13
dat is al erg genoeg. Dit simpele, juiste inzicht functioneert goed als basis voor een
komische studie van het Engels-zijn in Amerika. Het probleem van Dores is dat hij
‘van Amerika houdt, maar zal Amerika ook van hem houden?’
Die vraag wordt in het algemeen met een nadrukkelijk ‘nee’ beantwoord, hoewel
Dores aan het eind, als hij door een aaneenschakeling van belachelijke
omstandigheden tot een naakt wrak in een steegje waar de kogels hem om de oren
fluiten is gereduceerd, in ieder geval in zijn ogen ‘typisch Amerikaans’ is geworden.
Dores gaat bij zijn zwarte zen- en schermleraar Teagarden - een prachtige, beknopte
scène - antiverlegenheidstherapie doen. Teagarden bezweert hem: ‘you ain't a butcher,
man, you a artist... you're the king of fencing. The lord of sabreurs.’ Dores' krijgt
het harder te verduren als hij voor zijn werk naar een excentrieke miljonair en
kunstverzamelaar in Georgië moet. Om het nog ingewikkelder te maken, neemt Dores
de tienerdochter van zijn Amerikaanse ex-vrouw mee. In Georgië vallen hem
verbijstering, vijandschap en een zakelijk fiasco ten deel, en krijgt hij eten met
merkwaardige namen als turnip greens hoppin' john, corn dogs en squirelburgers
voorgeschoteld.
Zijn seksuele vernedering en onbeantwoorde liefde voor Amerika bereiken een
climax in een pijnlijk grappige episode in een hotel in Atlanta waar de foyer vol grote
bomen staat en de gasten in kano's rondpeddelen. Dores had er een erotisch avontuur
gepland naar de ludieke inrichting en het typisch Amerikaanse worden hem te machtig.
Ondanks sabotage aan zijn auto en het fabelachtige moderne vliegveld van Atlanta,
slaagt Dores erin uit het web van verwarringen te ontkomen. Maar in New York
wachten hem een aantal ontknopingen, waarvan er een plaatsvindt in een garage
waar de Rothko's en Klines op bestelling worden geproduceerd... Voor zover ik kan
nagaan voelt Boyd Amerika en het Amerikaanse idioom feilloos aan, zodat hij de
dikke rode lippen en grote snor van een gangster kan omschrijven als: ‘like a wound
in the flank of an animal’.
Een van de indrukwekkendste wapens uit Boyds arsenaal is het feit dat hij zo'n
groot ervaringsveld bestrijkt. Het titelverhaal in de bundel On the Yankee Station
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gaat over een conflict tussen een piloot van een bommenwerper en een lid van de
grondploeg tijdens de oorlog in Vietnam. Als je dat leest zou je denken dat Boyd
jarenlang met napalm geladen Crusaders in de Zuid-chinese Zee had onderhouden
en gevlogen. In een ander verhaal vertelt hij precies hoe het in een Frans abattoir
toegaat. Boyds boeken zitten vol gebouwen, voertuigen en machines die functioneren.
In An Ice-Cream War vinden we een Decorticator (een machine om sisal te
ontschorsen) auto's, schepen en Stokes-geweren. Hij laat je de olie ruiken, de explosie
horen; hij is een geweldig schrijver.
■
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De openbare boekenkast
Een boek over alle soorten boekhandels in Amsterdam

De nieuwste boekhandel in Amsterdam: Pantheon aan de nieuwe Jodenbreestraat, foto Bert
Nienhuis

De boekhandels van Amsterdam door Clara Hillen Uitgever: Bridges,
f25, Boudewijn Büch
In de rubrieken ‘Boeken (antiquarische en gebruikte)’ en ‘Boeken en tijdschriften’
van De Gouden Gids staan bijna alle boekhandels van Amsterdam. Toch heeft de
boekenlezer of -koper weinig aan dit werk. Het vermeldt slechts adressen en
telefoonnummers. Het werd dan ook hoog tijd dat de boekenvriend kon beschikken
over een informatieve boekhandelgids van Amsterdam. Het verbazende is het feit
dat men zich in gedachte voorstelt dat deze gids er al decennia is. Hij is er echter
nooit geweest. Pas op 25 augustus 1984 werd de eerste boekhandelgids van
Amsterdam op de Uit- annex Boekenmarkt gepresenteerd. 364 boekhandels staan
erin. Een zo groot aantal had ik, toch niet geheel onbekend met de hoofdstedelijke
wereld van het boek, mij nimmer gedacht. En eigenlijk zijn er meer boekhandels.
Enkele handelaren wilden er per se niet in. Auteur Clara Hillen heeft deze wens
gehonoreerd hetgeen ik niet helemaal begrijp. Intrigerender is voor mij de
boekhandelaar die onbekend wil blijven. Wat zou zo'n man of vrouw voor zakelijke
opvattingen hebben?
De geschiedenis van de boekhandelgids gaat al wat decennia mee. Een van de eerste
gidsen schreef de onvolprezen en vaak ook wat malle bibliofiele dominee Thomas
Frognall Dibdin, D.D. met zijn A bibiographical antiquarian and pituresque tour in
France and Germany (tweede druk 1829, drie delen). Dibdin wist precies te vertellen
waar een foliant van Shakespeare aanwezig was en soms zelfs waar zij voor een
belachelijk lage prijs te koop lag. Dat maakte Dibdins boek weliswaar handig maar
deed het ook snel verouderen. In moderne gidsen ziet men van het vermelden van
specifieke verkoop-items meestal af. Wie wil weten wat een antiquaar of grote
boekhandel in voorraad heeft, is aangewezen op de toezending van catalogi. Hillen
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vermeldt in haar gids trouw of een antiquaar een catalogus maakt. Dat verhoogt de
bruikbaarheidswaarde van haar gids buitengewoon.
Van grote buitenlandse steden zijn de laatste jaren boekengidsen verschenen.
Londen kan zelfs bogen op verscheidene gidsen waarvan er een al vele jaren geleden
verscheen. Over Parijs verscheen in 1980 Guide parisien des librairies d'ancien et
d'occasion. Onlangs verscheen deze gids in één deel met eraan toegevoegd het
compendium van alle niet-Parijse antiquariaten. De informatie in dit boek is niet erg
uitvoerig maar wel heel persoonlijk. Zo vertelt de auteur Denis Basane dat het ‘een
klein, plezierig winkeltje’ is of ‘een pittoresk zaakje met veel
vrijmetselaar-publikaties’. Voor zover ik het heb kunnen nagaan klopt deze informatie
bijna altijd. Robert Egan The bookstore book, a guide to Manhattan booksellers (New
York 1979) geeft uitsluitend dorre opsommingen van de soort boeken waar een
boekhandel in gespecialiseerd is. Meer dan 750 winkels somt hij op met vaak de
eigenaardigste specialisaties (‘holistic healing’, ‘ayurvedic medicine’). Egans
compendium tendeert naar absolute volledigheid maar is buitengewoon ongezellig.
Dat wil ik daarentegen niet zeggen van Roy Harley Lewis' The book browser's guide;
Britain's secondhand and antiquarian bookshops (1975). Het plezier en de
deskundigheid waarmee dit boek geschreven werd, maakt het tot een van de
plezierigste boekenreisgidsen die ik ooit gelezen heb. Hoe verhoudt Hillens gids zich
tot de bovengenoemde buitenlandse voorbeelden?
Laat ik voorop stellen dat ik Clara Hillens gids een heerlijk boek vindt, dat ik haar
ijver (ze is er af en toe letterlijk gek van geworden) bijzonder waardeer en Sjaak
Hubregtse's historische inleiding ‘Amsterdam - vier eeuwen boekenstad’ een stukje
verrukkelijke research geeft. Dat Nederland één van de toplanden is wat betreft
boekenproduktie en boekenimport is een mededeling van Hubregtse die het
vaderlandse boekenhartje trots doet opgloeien. Dat zij pornoboekwinkels niet opneemt
(op vijf zaken na die buiten ‘gewone’ boeken ook een beetje porno verkopen) betreur
ik niet. Dat zij Antiquariaat Willem Huijer, postbus 12781, 1100 AT Amsterdam
vergeet is een weinig treurig. Zojuist verscheen, bij voorbeeld, bij Huijer de
schitterende catalogus 33 A.A.M. Stols, typograaf, auteur, uitgever, 1922-1964. Het
grootste manco aan Hillens boek lijkt mij enerzijds haar opinieloosheid te zijn en
anderzijds haar soms opflakkerende en in het kader van haar boek niet geheel
begrijpelijke liefde voor deze of gene winkel. Bij Scheltema Holkema Vermeulen
(Spui 10) vermeldt zij mijns inziens terecht dat ‘het personeel vriendelijk en bekwaam
is’. Bij Allert de Lange (Damrak 62) weet zij met evenveel recht te vertellen dat ‘de
mensen die hier werken vakbekwaam zijn en veel informatie kunnen geven’. Bij die
andere grote academische boekhandel, Atheneum (Spui 14-16), werken blijkbaar
horken of totaal ongeïnteresseerden want Hillen zegt niets over de werknemers aldaar.
Toch werken bij Atheneum, en dat weet Hillen natuurlijk ook, de aardigste, bezetenste
en behulpzaamste boekhandelaren van Nederland. Waarmee ik al die andere knappe,
aardige en bekwame boekverkopers geen onrecht wil aandoen.
Ik kan mij heel goed voorstellen dat Hillen geen subjectieve oordelen heeft willen
geven over winkels en verkopers. Zo vermeldt zij droog dat een antiquaar aan de
Spuistraat ‘een groot, zeer breed gesorteerd algemeen antiquariaat’ heeft. Ik kan
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mij daarmee verenigen en het is maar goed dat ik geen boekhandelgids schreef want
dan zou ik achter deze mededeling schrijven: ‘Het wordt gedreven door een
buitengewoon ondeskundige man met een neiging tot oplichterij’. Dat deed Hillen
gelukkig niet maar waarom dan wel een personeelsevalutie bij twee, willekeurige
zaken en niet bij Boekentoko Kok in de Oude Hoogstraat? Het personeel van deze
toko, zo heeft de ervaring mij het afgelopen anderhalf decennium geleerd, munt ook
uit in vriendelijkheid en bekwaamheid.
Een ander bezwaar tegen Hillens methode is het feit dat zij de winkels zelf heeft
laten opschrijven wat hun specialisaties zijn. Scheltema Holkema Vermeulen lijkt
in haar opsomming de Londense gigant Foyle's in de schaduw te stellen terwijl
Atheneum - waar men blijkbaar bescheiden wenste te zijn - uit zijn zelf-geschreven
opsomming naar voren komt als een aardige dorpswinkel. Dat Hillen schrijft dat ze
bij Scheltema et cetera veel aan literatuur doen is weliswaar juist doch de afdeling
Duits is in deze boekhandel (tijdelijk, zo verzekerde men mij) opgeheven. Dat Hillen
geen woord wijdt aan de beste collectie popboeken (bij Atheneum Nieuwscentrum)
die Nederland rijk is, kan haar waarschijnlijk ook niet verweten worden. De opbouw
van deze originele collectie vond waarschijnlijk plaats na de sluiting van haar kopij.
Bovenstaande opmerkingen doen wellicht wat wrang aan. Het zou kunnen lijken
alsof ik het werk van Clara Hillen en uitgever Bridges naar het rijk van het modern
antiquariaat, de dump of De Slegte wens te verwijzen. Het tegendeel is waar. Ik heb
grote bewondering voor Hillens werkstuk, haar vasthoudendheid en het voor
Nederland unieke initiatief. Haar boek is een volwassen aanzet tot een hopelijk
regelmatige bewerkte en aangepaste gids van het Amsterdamse boekwezen. Men
zou soortgelijke gidsen wensen van Utrecht, Leiden, 's Gravenhage et cetera. Om
tenslotte aan alle misverstanden een eind te maken; indien men mij zou vragen: ‘Wat
lees je het liefst De boekhandels van Amsterdam of Goethe's Faust II?’ zou ik
antwoorden dat het eerste boek mij liever is dan het meesterwerk van de Duitse bard.
Hillens gids doet verslag van de grootste openbare boekenkast van Nederland. Een
boek daarover heb ik altijd al willen lezen.
■

Nouvelle cuisine
Geestige huwelijkskomedie van Muriel Spark

Muriel Spark

The Only Problem door Muriel Spark Uitgever: Bodley Head, 189 p.,
f41,60 Importeur: Nilsson & Lamm
Anthony Paul
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Muriel Sparks romans zijn kort, als een skelet, maar niet noodzakelijkerwijze mager;
ze heeft weinig tijd voor sentimenten en meer belangstelling voor het wezenlijke van
de menselijke natuur dan voor de toevalligheden van een individueel lot. Ze speelt
een virtuoos spel met traditionele romantechnieken, zet de lezer met conventionele
verwachtingen voortdurend op het verkeerde been, goochelt à la Pirandello met fictie
en werkelijkheid, waarheid en bedrog, de wereld en kunst. Ze schrijft met een heldere
eenvoud die echter zeer verraderlijk is. Ze is een zuivere satirica die steeds verband
legt tussen slordig denken en morele armoede.
Haar werk straalt een superieur gemak uit, dat gepaard gaat aan een zekere
nonchalance tegenover haar eigen scheppingen. Soms ontdoet ze zich aan het eind
van haar roman van haar figuren, alsof ze toch niet echt zijn, en zelfs al waren ze dat
wel, dan zou het er nog niet veel toe doen aangezien de wereld van de zondige mens
maar een onbevredigende farce is.
Aan die koele afstandelijkheid ontleent Sparks werk zowel zijn pluspunten als zijn
tekortkomingen. Haar houding geeft haar een zelfverzekerde, katholiek-satirische
kijk op het absurde van de mens, maar hier en daar lijkt ze zo weinig om haar figuren
te geven, dat de lezer zich afvraagt waarom hij zich voor ze zal interesseren. Soms
verliest ze zich zo in haar ideeën dat ze haar verantwoordelijkheden als
romanschrijfster vergeet. Dat gold sterk voor Territorial Rights (1979), maar niet
voor het geslaagde, bijzonder onderhoudende Loitering with Intent (1981); ook in
The Only Problem is het een, zij het secundair, probleem.
De plot van The Only Problem is minder ingewikkeld dan we van Spark gewend
zijn: de centrale figuur is Harvey Gotham, een rijke Canadees die zich in een huisje
in de Vogezen heeft teruggetrokken om het boek Job te bestuderen. Kort daarvoor
heeft hij zijn vrouw Effie verlaten: de breuk kwam abrupt toen ze chocolade uit een
supermarkt stal en zich met kletspraat over het kwaad van het kapitalisme
rechtvaardigde. Effie is intussen in verwachting van haar minnaar en wil alimentatie,
iets waarover Harvey niet wenst te praten. Het enige dat Harvey interesseert is het
boek Job en het Enige Probleem, het probleem van het menselijk lijden. Hoe kan
men dat rijmen met het bestaan van een almachtige en goedaardige god? Daarover
heeft hij interessante gesprekken - al komen ze er niet uit - met zijn beste vriend
Edward, een gewezen predikant die acteur is geworden en met Effies zuster Ruth
getrouwd is. Op een gegeven moment verschijnt Ruth met Effies baby en wordt
Harvey's minnares. Zij en Effie zijn dochters van een predikant en ze voelt zich beter
op haar gemak met iemand in de god-business.
De geestige, goed gedoseerde huwelijkskomedie weerspiegelt de neiging van de
verschillende figuren zich al dan niet serieus in het leven te verdiepen. Harvey die
zich zo nobel en filosofisch heeft teruggetrokken, doet ten slotte niet meer dan dat,
en dan nog alleen omdat hij er het geld voor heeft; de praktische Ruth brengt hem
terug in het leven. Effie heeft een gevaarlijke en destructieve neiging naar het
abstracte: op de universiteit is ze ontspoord, van het pad afgedwaald (waarop ze zegt:
‘Welk pad? Wiens pad?’); ze bezondigt zich aan sociologisch gezwets en proletarisch
winkelen. Ruth neemt de realistische kant van de god-business op zich: als
predikantsvrouw gaf ze les in kinderverzorging en jam maken (in de romans van
Spark hebben dergelijke terloops vermelde details altijd grote betekenis). Harvey
vindt Ruth bourgeois en Effie anarchistisch en aristocratisch: ze is aantrekkelijker
dan Ruth maar een onmogelijk iemand.
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Harvey's toch al verstoorde eenzaamheid wordt nog ernstiger aangetast als de
politie hem ondervraagt en de pers belangstelling toont: Effie schijnt zich aangesloten
te hebben bij een terroristenbende die de supermarkten in de buurt opblaast en berooft.
Harvey wordt ervan verdacht de groep te financieren, wat hij uiteraard ontkent. Hij
ontkent ook dat Effie een terroriste zou kunnen zijn, al denkt hij in zijn hart dat ze
het is. Zo discussieert hij met de politie, als Job met god - die, net als de politie, de
vragen stelt en de antwoorden weet.
Sparks vlotte, lichte verteltechniek is heel effectief in bij voorbeeld de scène waarin
Harvey Effie verlaat. Nadat ze de chocolade gestolen heeft geeft ze een chaotische
verklaring: ‘Waarom zouden we ons zelf niet helpen? De multinationals en
monopolies verdienen dik aan ons en twee derde van de wereld lijdt.’ Edward en
Ruth komen met redelijke bezwaren; de jonge Nathan, die voorbestemd is een
terroristengroupie te worden, zegt: ‘Ach, ik weet niet.’ Harvey, die het wel weet,
vraagt of ze even kunnen stoppen (ze rijden op een Italiaanse autostrada), stapt uit
en wandelt Effies leven uit.
Maar in de tweede helft wordt het boek mager en mechanisch, als roman, niet als
intellectuele discussie. Uit de episoden over de politie en terroristen blijkt al te
duidelijk dat Spark terrorisme maar verachtelijk vervelend vindt. De roman die achter
het droombouwsel latent aanwezig is, de discussie tussen god en Job, is fascinerend;
maar het bouwsel eromheen overtuigt niet. Of, om het eens met een andere metafoor
te proberen: het is het literaire equivalent van het meest extreme soort nouvelle
cuisine; voedzaam, dat wel, en goed voor je, maar na de maaltijd verlang je naar
ouderwets vullend literair brood en aardappeltjes die in een jus van beelden en sfeer
zwemmen.
■
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Het overzicht
Het overzicht van de nieuwe Nederlandse boeken die dit najaar of volgend voorjaar
zullen verschijnen. Van de nieuwe roman van Gerard Reve tot het speciale nummer
van het tijdschrift Raster over utopie.

Romans/verhalen
De stille vriend. Roman. Manteau. nov.
DICK SCHOUTEN, Zee geheel wit. Verhalen. Bert Bakker. mrt. Debuut
MARTIN HARTKAMP, Een laatste oordeel. Roman. Bert Bakker. dec.
MAX DENDERMONDE, De bekentenis van Beth Nobbe. Roman. Manteau. mrt.
BOUKE JAGT, Bij de gratie Gods. Roman. Manteau. mrt.
TON VAN REEN, Bevroren dromen. Roman. Manteau. mrt.
ANJA MEULENBELT, Alba. Roman. Van Gennep. okt.
HEERE HEERESMA, Wortel en tak. Verhalen. Villa. okt.
RIJK DE GOOIJER en EELKE DE JONG, De natte gemeente van Koos tak. Villa.
okt.
COLA DEBROT, Verzameld Werk. Meulenhoff. mrt.
FLEUR BOURGONJE, Spoorloos. Verhalen. Meulenhoff. febr. Debuut.
KOBA SWART, Nora, een val. Roman. De Bezige Bij. nov. Debuut.
LOUIS FERRON, Alpengloeien, vertellingen uit het keizerrijk. De Bezige Bij. nov.
WILLEM FREDERIK HERMANS, De zegelring. Novelle. De Bezige Bij. okt.
ADRIAAN MORRIËN, Twee blauwe honden. Verhalen. De Bezige Bij. nov.
ISCHA MEIJER, Leven is wat ze vroeger deden. Verhalen. De Bezige Bij. nov.
BAS HEIJNE, Suez. Novelle. Tabula. voorj. '85
MARTIN KOOMEN, Abramelijnse magie. Roman. Tabula. nov.
HANNES MEINKEMA, Te kwader trouw. Roman. Contact. okt.
CHRISTINE KRAFT, De roos van Julia. Roman. Contact. okt.
J.H. KRAMER, Houten Faust. Roman. Contact. nov. Debuut
RENATE DORRESTEIN, Vreemde streken. Contact. Roman. okt.
IVAN WOLFFERS, De vier rivieren uit het paradijs. Roman. Contact. okt.
GERARD REVE,

ADRIAAN MORRIËN
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ETHEL PORTNOY

Een eigen plek. Verhalen. Bzztôh. okt.
Een klein leven. Novelle. Bzztôh. okt.
ROB NIEUWENHUYS, De moord op Born. Roman. Van Oorschot. nj. '85.
HARRIE JEKKERS/KOOS MEINDERTS, Uit de school geklapt. Roman. De Harmonie.
nov.
GER THIJS, Sublieme momenten. Roman. De Harmonie. dec.
F. BORDEWIJK, Het vegetarisme van Mr. J.P. de Vries. Vertelling. Reflex. okt.
ANDREAS BURNIER, Belletrie 1965-1981. Querido. febr.
ALFRED KOSSMANN, In alle onschuld. Querido. Roman. okt.
TOM PAUKA, Gedroomde kansen. Roman. Querido. okt.
BOUDEWIJN BÜCH, Weerzien. Autobiografisch proza. De Arbeiderspers. okt.
MARIJKE HÖWELER, Mooi was Maria. Verhalen. De Arbeiderspers. mrt.
CEES NOOTEBOOM, In Nederland. Een vertelling. De Arbeiderspers. nov.
ETHEL PORTNOY, Vluchten. Reisverhalen. Meulenhoff. okt.
JAN SIEBELINK, De hof van onrust. Roman. Meulenhoff. sept.
JEAN-PIERRE PLOOIJ, Patience. Roman. Meulenhoff. sept.
J.M.A. BIESHEUVEL, Reis door mijn kamer. Verhalen. Meulenhoff. sept.
HANS WARREN, Geheim Dagboek 1952-1953. Bert Bakker. okt.
JACOB ISRAEL DE HAAN, Ondergangen. Bert Bakker. nov.
A.F.TH. VAN DER HEIJDEN, De gevarendriehoek. Querido. dec.
H.J. FREDERICY, Verzameld werk. Querido. sept.
A. ALBERTS, De zilveren kogel. Historische roman. Van Oorschot. sept.
THEUN DE VRIES, Amazones en bojaren. Historische roman. Querido. sept.
GERARD REVE, Brieven aan Frans P. Veen. okt.
GUUS LUIJTERS, De omgekeerde wereld. Verhalen. Loeb. okt.
ZUZANNE HOENDERDAAL, Purper & azijn. Verhalen. Veen okt. Debuut.
CONSTANT SCHRÖDERS, Ontdekkingstochten. Novellen. Veen. okt.
PETER HOEFNAGELS, De vulkaan. Novelle. De Prom. okt.
FREEK DE JONGE, Stroman en Trawanten. Teksten. De Harmonie. nov.
FREEK DE JONGE, Oudejaarsprogramma. febr. De Harmonie.
PIET GRIJS, JAN CREMER e.a., Achterkanten. Verhalen. Novella. okt.
SERA ANSTADT,
KATI DAVID,

Essays
Naar de bliksem? Ik niet! Meulenhoff. okt.
CAROLIJN VISSER, Alle dagen vrij. Meulenhoff. sept.
C.I. DESSAUR, De droom der rede. Querido. okt.
A. ALBERTS, Inleiding tot de kennis van de ambtenaar. Van Oorschot. voorj.
'85.
KAREL VAN HET REVE, Afscheid van Leiden. Van Oorschot. nov.
P. SPIGT, Het ontstaan van de autobiografie in Nederland. Van Oorschot. Voorj.
'85.
MICHEL DUPUIS, Hermans' dynamiek. Bzzthôh. nov.
DIRK KROON (red), Dit meldt het uur U. Over Nijhoffs gedicht. Bzztôh.
KEES FENS, De tweede stem. Querido. nov.
RENATE RUBINSTEIN,
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Bladspiegel. Querido. mrt.
Vrouwen zijn ook mensen. De Arbeiderspers. febr.
E.M. CIORAN, Bittere syllogismen. De Arbeiderspers. april.
MIDAS DEKKERS, De pinguin en andere beesten. Contact. mrt.
HELLA S. HAASSE,

LODEWIJK BRUNT,

FREEK DE JONGE

GERMAINE GREER

TOM VAN DEEL, NICOLAAS MATSIER & CYRILLE OFFERMANS (red.), Het literaire

klimaat in Nederland 1970-1985. De Bezige Bij. april.
CYRILLE OFFERMANS, De mensen zijn mooier dan ze denken. De Bezige Bij.
mrt.
PAUL VALERY, Wat af is, is niet gemaakt. De Bezige Bij. april.
RUDY KOUSBROEK, De logologische ruimte. Meulenhoff. nov.
K.L. POLL, Op het eiland van nu. Meulenhoff. nov.
J. BRUGMAN, De zuilen van de islam. Meulenhoff. Voorj. '85.
JACQUES KRUITHOF, Hoe ik om het leven kwam. Manteau. febr.
ELIAS CANETTI, Het geweten in woorden. Athenaeum-Polak & Van Gennep.
okt.
HARRY MULISCH, Huizinga-lezing 1984. Athenaeum-Polak & Van Gennep. jan.
JAAP BOERDAM e.a., Neuzen dicht. Bloemlezing Propria Cures 1973-1985. Bert
Bakker. Voorj. '85.
UMBERTO ECO, Semiotiek van alledag. Bert Bakker. Voorj. '85.
ROBERT DARTON, De literaire onderwereld tijdens het Ancien Régime. Bert
Bakker. Voorj. '85.
EVERT PEET, De mythe van M. Gerard Reve
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en de maagd Maria. De Prom. jan.
INEZ VAN EIJK en RUDI WESTER, Roerloos staat de figuur. Honderd helden uit
de letteren. Villa. mrt.
SUSAN SONTAG, In het teken van Saturnus. Villa. okt.
H.J. VERKUYL, Verdiepingen in de taal. Veen. okt.
AUGUST WILLEMSEN, Braziliaanse brieven. De Arbeiderspers. mrt.
ABRAM DE SWAAN e.a., De Brandende Kwestie 2. SLAA-lezingen 1983/84.
Raamgracht. okt.
J. VAN HEERDEN, Een mens als huisdier. Boom. okt.

Poëzie
De Visionair. De Arbeiderspers. okt. Debuut
Tussen letter en geest. De Arbeiderspers. mrt.
JEAN-PAUL FRANSSENS, Oefening voor de zondagmorgen. De Arbeiderspers.
mrt.
JACOB GROOT, Vaststellingen in Het Gras. De Harmonie. nov.
MARKO FONDSE, Herderstas. Van Oorschot. okt.
JAN ZITMAN, De geheimen komen vanzelf. okt. Van Oorschot. Debuut.
J.M.W. SCHELTEMA, Chansons, gedichten en studentenliederen. Van Oorschot.
okt.
C.O. JELLEMA, Door eenen spiegel. Querido. nov.
TOON TELLEGEN, De andere ridders. Querido. okt.
B. ZWAAL, fiere miniature. Querido. okt. Debuut.
MIRIAM VAN HEE, Ingesneeuwd. De Bezige Bij. okt. Debuut.
LIZZY SARA MAY, Binnenkort in dit theater. De Bezige Bij. okt.
BERT SCHIERBEEK, Formentera. De Bezige Bij. okt.
THEO VAN BAAREN, Dromen hardop. Meulenhoff. okt.
FRANS BUDÉ, Vlammend marmer. Meulenhoff. nov. Debuut.
KEES OUWENS, Klem. Athenaeum-Polak & Van Gennep. okt.
MARTIN VELDMAN, Destinaties. Athenaeum-Polak & Van Gennep. nov.
F.L. BASTET, Fin de siècle alfabet; uit het nalatenschap van Vincent Vere
Kwadraat. okt.
JOZEF EYKMANS, Van onder en boven de grond. Manteau. jan.
JUDITH HERZBERG, Dagrest. Van Oorschot. sept.
EUGENIO MONTALE, De roos in de kermistent. Kwadraat. okt.
CLEM SCHOUWENAARS, Verzamelde gedichten. Hadewijch. sept.
WILLEM WILMINK, Deze vuist op deze vuist. Aarts. nov.
WILLEM WILMINK, Jan Olifant. Aarts. nov.
H.J. DE ROY VAN ZUYDEWIJN,
RABIN GANGADIN,

Vertaalde poëzie
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GUNNAR EKELÖF,
SEAMUS HEANEY,

De Byzantijnse trilogie. Meulenhoff. voorj. '85.
Mistroostig maar thuis Kwadraat. okt.

JUDITH HERZBERG

ARTHUR LEHNING

VLADISLÁV CHODASEVITSJ,

Het glas dat geen leugens verdraagt. Bert Bakker.

dec.
Mauberley en andere gedichten. In de Knipscheer. nov.
CHARLES BAUDELAIRE, Een bloemlezing. Tweetalige editie. Ambo. jan.
EZRA POUND,

Vertalingen
De beer. Novelle. Goossens. mrt.
ITALO SVEVO, Het boze oog. Verzamelde verhalen. Goossens. mrt.
CHRISTA WOLF, Geen plek. Nergens. Van Gennep. nov.
KATHY ACKER, Grote verwachtingen. Bert Bakker. voorj. '85.
JIM DODGE, Fup. Bert Bakker. voorj. '85.
MICHAEL ONDAATJE, In de familie. Bert Bakker. voorj. '85.
JOHN FULLER, De hemel tegemoet. Bert Bakker. voorj. '85.
JOAN DIDION, Het witte album. Bert Bakker. voorj. '85
ANAIS NIN, Het hart met de vier kamers. Bert Bakker. voorj. '85.
EUDORA WELTY, Bruiloft in de Delta. Bert Bakker. voorj. '85.
DORS LESSING, Honger. Bert Bakker. voorj. '85.
E.M. FORSTER, Overtocht naar India. Athenaeum-Polak & Van Gennep. nov.
DENIS DIDEROT, De Neef van Rameau. Kwadraat. nov.
EDUARD MÖRIKE, Mozart op reis naar Praag. Kwadraat. nov.
KINGSLEY AMIS, Vrouw en vijand. Veen. april.
HEINRICH BÖLL, De verwonding. Manteau. nov.
JOHN UPDIKE, De witte wijven van Eastwick. Villa. okt.
WILLIAM GOLDING, De papieren man. Villa. okt.
WILLIAM TREVOR, Ongelukszoekers. Agathon. okt.
TADEUSZ KONWICKI, Het Poolse complex. Meulenhoff. nov.
JULIO CORTÁZAR, We houden zo van Glenda. Verhalen. Meulenhoff. febr.
MICHEL TOURNIER, Gilles en Jeanne. Meulenhoff. okt.
WILLIAM FAULKNER,
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Seizoen van de trek naar het noord. Meulenhoff. nov.
Aan open zee. Meulenhoff. nov.
BREYTEN BREYTENBACH, Mourier. Verhalen. Meulenhoff. voorj. '85.
TIMOTHY MO, Zuurzoet. Meulenhoff. okt.
DANILO KIS, Encyclopedie van de doden. De Bezige Bij. zomer '85.
JANE BOWLES, Eenvoudige genoegens. Verhalen. De Bezige Bij. febr.
MARCEL PROUST, Sodom en Gomorra I. De Bezige Bij. mrt.
E.M. FORSTER, Een kamer met uitzicht. Tabula. voorj. '85.
E.M. FORSTER, Monteriano. Tabula. okt.
ANGELA CARTER, Circusnachten. Contact. mrt.
ALICE THOMAS ELLIS, De vogels in de lucht. Contact. febr.
VITA SACKVILLE WEST, Een gelaten leven. Contact. mrt.
TRUMAN CAPOTE, Een kerstherinnering. De Arbeiderspers. nov.
MACHADO DES ASSIS, De psychiater. Verhalen. De Arbeiderspers. okt.
JEANNE BOURIN, De nieuwe Heloïse. De Arbeiderspers. febr.
RAYMOND CARVER, Waar wij over praten als wij over liefde praten. Verhalen.
De Arbeiderspers. febr.
PATRICK MODIANO, Aardige jongens. De Arbeiderspers. okt.
PETER HANDKE, De korte brief bij het lange afscheid. De Arbeiderspers.
THOMAS HÜRLIMANN, De vrouw uit Ticino. Verhalen. De Arbeiderspers. mrt.
ISAAC BASHEVIS SINGER, De boeteling. De Arbeiderspers. okt.
THOMAS BERNHARD, Een kind. De Arbeiderspers. okt.
MEJA MWANGI, River Road, Nairobi. Afrikaanse Bibliotheek. In de Knipscheer.
nov.
MIRIAM TLALI, Muriel. Afrikaanse Bibliotheek. In de Knipscheer. sept.
ISHMAEL REED, Klaas & Claus. In de Knipscheer. nov.
GRAIG STRETE, Als al het andere faalt. Verhalen. In de Knipscheer. okt.
THOMAS MANN, De bedrogene. Querido. april.
KATHERINE MANSFIELD, Gelukzalig. Querido. Verhalen. mrt.
CHAIM POTOK, De rechtvaardiging. Bzztôh. okt.
TOM SHARPE, Wilt zit hoog. De Harmonie. nov.
SALMAN RUSHDIE, Schaamte. Veen. okt.
ROGER VADIM, De hongerige engel. De Prom. jan.
PHILIP ROTH, Les in anatomie. Meulenhoff. okt.
TAYYIB SALIH,

AGUST STRINDBERG,

Detectives
Spel voor de levenden. De Arbeiderspers. febr.
DICK FRANCIS, Onderzoek. De Arbeiderspers. jan.
E.W. HORNUNG, Raffles, een elegante dief. Loeb. okt.
ANTON TJECHOW, Drama op de jacht. Loeb. okt.
JANWILLEM VAN DE WETERING, Moord op afstand. Loeb. nov.
De detective is een vrouw. 14 verhalen. Loeb. okt.
JONATHAN RYDER, Het Trevayne verraad. Veen. april.
THOMAS PERRY, De afrekening. Veen. febr.
WILLY CORSARI, Moorden en marionetten.
PATRICIA HIGHSMITH,
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Veen. nov.
De man die er niet was. Veen. nov.
Broederschap van de roos. Veen. april.
JOHN GARDNER, Een zaak van eer. Veen. nov.
GEORGE V. HIGGINS, Advocaat van kwade zaken. Van Holkema. sept.
WALRAVEN, Dodenherdenking. Loeb. okt.
LESLIE CHARTERIS e.a., Misdaad op bezoek. Loeb. nov.
JAMES M. CAIN, Liefde en geweld. Roman. Loeb. okt.
THEO JOEKES, Omnibus (3 romans) Loeb. okt.
A.C. BAANTJER, De Cock en een variant op moord. De Fontein. nov.
KJELL-OLOF BORNEMARK, Uitkering aan een deserteur. Fontein. mrt.
JAMES McCLURE, Stoomvarken. Raamgracht. okt.
JONATHAN VALIN, Kalkput. Raamgracht. okt.
DASHIELL HAMMETT, De Maltezer Valk. Raamgracht. okt.
DICK FRANCIS, Spitsroeden. Raamgracht. okt.
WILLY CORSARI,

DAVID MORRELL,

Biografieën/memoires/studies
Maarten 't Hart. De Arbeiderspers. mrt.
FRANS C. DE ROVER, Over De aanslag van Harry Mulisch. De Arbeiderspers.
mrt.
M. VAN AMERONGEN, Het matrassengraf. Het sterfbed van Heinrich Heine. De
Arbeiderspers. mrt.
S. CARMIGGELT, Ontmoetingen met Willem Elsschot. De Arbeiderspers. mrt.
WILLEM BUTLER YEATS, Autobiografieën. Privé-Domein. mei.
ERNST PAWEL, Het leven van Franz Kafka. Van Gennep. dec.
JOS BORRÉ, Walter van der Broeck. Manteau. mrt.
ROB SCHOUTEN, Jeroen Brouwers. Manteau. mrt.
JOOP VAN TIJN en VINCENT MENTZEL, Joop den Uyl. De Haan. sept.
STEPHEN TROMBEY, Virginia Woolf en haar artsen. Wildeboer. sept.
ARTHUR LEHNING, Ontmoetingen en briefwisseling met Mondriaan. Van Gennep.
okt.
WIM IBO (red), Herinneringen aan Wim Kan. Villa, nov.
ROMAN POLANSKI, Roman. Autobiografie. Loeb. okt.
MARTIN ROS EN EMILE BRUGMAN,

Kunst
La Grande Parade. Schilderkunst na 1940. Meulenhoff. dec.
CHRISTO, Surrounded Islands. Meulenhoff/Landshoff. okt.
TIMOTHY FERRIS, SpaceShots. Foto's. Meulenhoff/landshoff. dec.
CAREL BLOTKAMP, Keuzen. Essays. Reflex. nov.
E. DE WILDE,
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Domela. Gouaches de la période Parisienne. Reflex.
Domela. Catalogue raissonné de l'oeuvre en relief. Reflex.
H.L.C. JAFFÉ, Domela. Reflex.
SJAREL EX, ELS HOEK, Vilmos Huszár, Schilder en interieurontwerper. Reflex.
febr.
ANDY KOWALSKI, De Mechanisch dansende Figuur van Vilmos Huszár. Reflex.
febr.
GEURT IMANSE (red), Nederlandse kunst van Cobra tot heden.
Meulenhoff/Landshoff. dec.
CHRISTIAN DEROUET,
ALAIN CLAIRET,

VITA SACKVILLE-WEST

WILLEM FREDERIK HERMANS

‘En route’, Agenda Museum Boymans van Beuningen. Meulenhoff/Landshoff.
sept.
MARIJKE DE GOEY, Lijn ruimte illusie. Reflex. sept.
Struycken. Structuur, verscheidenheid en verandering. Reflex. okt.
PIERRE JANSSEN, Haasje met bewegende oren. Villa. nov.
EDDY POSTHUMA DE BOER/SIMON VINKENOOG, Beeld in zicht. Fotografie.
Moussault. sept.
LOUK TILANUS, De beeldhouwer Mari Andriesse. Den Haan. okt.
MARCK VAN DER MARCK, Onno Greiner, architect. Van Gennep. nov.
TRUUS GUBBELS e.a., Kunst en beleid in Nederland. Van Gennep. nov.
KAMAGURKA, Het Geheim van het Verhaal. De Harmonie. nov.
BIBEB & DE KUNST, Interviews met kunstenaars. Van Gennep. nov.
ALICE OPPENHEIM, De kunst van Jan des Bouvrie. Van Holkema. nov.

Politiek/sociologie
De economie der overtolligen. Anthos. okt.
HERRAD SCHENK, Vrouwen en oorlog. Anthos. nov.
WILLEM OLTMANS, Prins Claus (1965-1985). In den Toren, nov.
THORLEIF ANDREASSEN/GUNNAR MOE, Spionnen. In den Toren. nov.
OSCAR CATALAN ARAVENA e.a. (red), Chili onder Pinochet. SUA/NOVIB. sept.
FLIP DE KAM en FRANS NYPELS, Afscheid van het paradijs. Contact. nov.
HERMAN VUIJSJE,
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en HILDE DE HAAN, Stadsvernieuwingsgids van Amsterdam.

Contact. nov.
Het glazen huis. Gesprekken met
domineeskinderen. Bosch & Keuning. febr.
JEFFREY M. MASSON, Traumatisch ervaring of fantasie. Freuds verleidingstheorie.
Van Gennep. nov.
ERIK VAN REE, De totalitaire paradox. Van Gennep. okt.
JAN PLUVIER, Azië-Oceanië politiek. Van Gennep. okt.
GERMAINE GREER, Het lot van de vrouw. De politiek van de menselijke
vruchtbaarheid. Meulenhoff. okt.
ROEL VAN DUYN, De emancipatie van Moeder Aarde. Meulenhoff. sept.
P.J. STOLK, Psychiatrische verkenningen. De Arbeiderspers. mrt.
MIES CAMPFENS, De archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis te Amsterdam. Van Gennep. sept.
PETER SCHUMACHER en ANET BLEICH, Nederlands racisme. Van Gennep. okt.
FONS HERMANS, Namibië. Van Gennep. nov.
PHILOMENA ESSED, Alledaags racisme. Sara. sept.
R. BERENDS e.a., Arbeid ter disciplinering. Veenhuizen 1823-1859. Walburg
dec.
MARTIN VAN AMERONGEN, HERMAN VAN RUN, JAN BLOKKER (red), Luizen in
pels. Jubileumboek 100 jaar journalistiek. Raamgracht. sept.
ELMA VERHEY en GERARD VAN WESTERLOO, Ons soort mensen. Reportages.
Raamgracht. okt.
ANN OAKLEY, Leven als een vrouw. Ambo. febr.
TON DUFFHUES, Bewegende patronen. Katholieke organisaties 1945-1980.
Ambo. okt.
SIGMUND FREUD, Bijdragen tot de psychologie van het liefdeleven en andere
teksten. Boom. febr.
J.H.P. PAELINCK en J. SPERNA WIELAND (red), Etnische minderheden. Boom.
dec.
KEES DE LEEUW/CISCA DRESSELHUYS,

Geschiedenis
Het boek van de stad der vrouwen. Sara. okt.
Het carnaval van Romans. Bert Bakker. Voorj.
J. ZWAAN e.a., De zwarte kameraden. De geschiedenis van de NSB. Van
Holkema & Warendorf. okt.
ONNO BOERS, Afgebroken Amsterdam. Van Gennep. nov.
J. BUISMAN, Bar en Boos. Zeven eeuwen winterweer in de Lage landen. Bosch
& Keuning. nov.
AB CARANSA/ELINE SMALHOUT, Verzamelen op het Transvaalplein. Ter
Nagedachtenis van het Joodse Proletariaat van Amsterdam. Bosch & Keuning.
jan.
ANNET VAN DEN BROEK e.a., Hun laatste rustplaats. Kerkhofgids van bekende
Nederlanders. Bosch & Keuning. febr.
KOOS VAN ZOMEREN, Een gegeven moment. Interview met mensen van 1900.
De Arbeiderspers. nov.
CHRISTINE DE PISAN,

EMMANUEL LE ROY LADURIE,
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Diversen
DE GIDS, Het pak van Sjaalman. Meer dan honderd auteurs over een onderwerp

waarmee ze affiniteit hebben. Meulenhoff. nov.
MAATSTAF, Kafavis. Speciaal nummer. De Arbeiderspers. okt.
Aarts' Letterkundige Almanak voor het De Nieuwe Gids-jaar 1985. Aarts, okt.
KEES VAN KOOTEN en WIM DE BIE, De Bescheurkalender 1985. De Harmonie.
okt.
RASTER 31, Utopie tegen utopie. De Bezige Bij. okt.
■
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Ongelijk oversteken
J. Ritzerfeld en de spankracht van zijn web
Grensovergang Oestiloeg door J. Ritzerfeld Uitgever: De Bezige Bij, f25,
Rein Bloem
In een film van Kostagravas, Claire de femme (1979), ontmoet Yves Montand bij
toeval Romy Schneider. Ze hebben beiden een geheim verhaal: hij is van huis, opdat
zijn ongeneeslijk zieke vrouw er een eind aan kan maken, zij is van huis, omdat het
leven met haar man, die na een ongeluk zijn denk- en spraakvermogen heeft verloren,
ondraaglijk is. In het begin van de ontmoeting hebben zij geen weet van elkaars
geheim, na verloop van tijd komen zij, met het publiek, erachter. Of zij na die nacht
met z'n tweeën door zullen gaan, is de vraag.
De kleine roman, Grensovergang Oestiloeg van J. Ritzerfeld is opgedragen aan de
nagedachtenis van Romy Schneider; misschien heeft de zojuist genoemde film ook
meegespeeld in dit verhaal van een man die in Rusland buiten de geplande wegen
gaat en met een vrouwelijke gids naar Oestiloeg rijdt, zogenaamd om een pelgrimage
te maken naar een werkplaats van Strawinsky, in werkelijkheid om weer te keren
naar de plek waar hij in 1941 als SS'er gewelddaden pleegde. Dat is zijn geheime
beweegreden; de hare is haar in die oorlogssituatie verdwenen en nooit teruggevonden
broer. Van Lwow per auto vertrokken, besluiten zij de laatste acht kilometer samen
te lopen op een bloedhete dag. Gaandeweg wisselen ze kleren uit, leven op elkaar
in, komen aan bij dorp en rivier, besluiten er, tegen de regels, samen te blijven. Wie
weet hoe het verder zal gaan.
Film draagt ook op een andere manier bij: tot de verteltechniek. In zijn
voorafgaande trilogie De amazone (1977), De paardendief (1979), De Poolse vlecht
(1982) was dat al in hoge mate het geval, vooral in de eindscènes, die als met een
camera-oog verteld worden. Nu doet de film van meet af aan het werk:
‘Nu straalt in volle glans de hemel over het grijsgepluisde distelveld, de ingeklonken
moerassporen, het mossige houtwerk van een vorige eeuw. Een zwartgebrande haag
bolt over de uitgeholde landweg. Daarginds in een geblakerde kom met gebarsten
wanden alweer twee groen bevuilde, in de aarde ingevreten hutten. Ver kijken kan
men hier niet. Stoi!’
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J. Ritzerfeld, foto Steye Raviez

In deze eerste alinea wijzen alleen nu en alweer op schrijverswerk, de rest is een
voorbeeldige travelling of rijder.

Raakvlak
Nog in een ander opzicht is dit begin veelbetekenend: wat in beeld komt is meteen
het hoofdmotief van Landklimaat (1957), het debuut van de schrijver (Oscar Timmers
=J. Ritzerfeld), zoals dat in een uitstekend essay door Cyrille Offermans (Bzzlletin
103, februari 1983: Ritzerfeld-nummer) is aangewezen:
‘Het zoeken van het “raakvlak met de aarde”... het nulpunt waar de geschiedenis is
uitgeschakeld, waar nuttigheidsoverwegingen noch morele criteria van toepassing
zijn en waar de ervaring is versplinterd in afzonderlijke momenten.’
De roman Grensovergang Oestiloeg zit vol met die afzonderlijke momenten op het
raakvlak met de aarde, zeer scherp waargenomen en weergegeven, waarheidsgetrouw
zelfs, zoals ik deze zomer met eigen ogen heb kunnen zien, rijdend van Lwow door
de Oekraïne in oostelijke richting.
Door de filmische schering en inslag in het verhaal verliezen de schijnbaar
losgekoppelde momenten geen ogenblik de spanning van het gegeven, de steeds
indringender inleving van het tweetal. Niet alleen de camera volgt hen op de voet,
ook de schrijver reist mee met zijn geheim, dat pas op het laatst aan de oppervlakte
komt. Het is het onvergetelijke beeld van het jongetje - het hoofdthema van Ritzerfelds
trilogie - dat de ik-verteller in het dorp aan de rivier vastlegt: ‘Daarachter verschijnt,
in de tuin van het buurhuis, het jongetje met het mandje op zijn hoofd. Staat hij op
een omgekeerde emmer? Hij leunt tegen het hek, het hoofd boven een van de spijlen.
Liefde draait zich om in ontzetting, en blijft toch liefde. Ik geef Ida een arm, ik grijp
haar arm. Toch heb ik het gepresteerd een foto van ons drieën te maken.’ Dan te
bedenken dat de gids in het begin van het verhaal hem verdenkt een camera op zak
te hebben, maar dat blijkt een bandrecorder te zijn, waar divertimenti van Mozart
voor de filmmuziek zorgen.
In zulke terugkoppelingen, hernemingen, variaties is Ritzerfeld een meester. Het
eenvoudige verhaal dat zich laat lezen als een thriller (zoals ook Claire de femme)
is tegelijkertijd heel complex, van textuur en schriftuur. Muzikale motieven,
schrijvershypothesen, poëticale principes, filosofische kwesties als schuld en
schaamte, verwijzingen naar eigen en andermans werk, zijn in het web meegeweven
en dat zonder verlies aan spankracht van dat web, dat onontwarbare geheel waarin
de personages en de lezer gevangen zitten.
In de Volkskrant heb ik moeten lezen dat we hier met mooi-schrijven te maken hebben
en dat was als fundamentele kritiek bedoeld. Wat een misvatting: Ritzerfeld slaagt
er opnieuw in (en dat na de trilogie, die men gerust een levenswerk mag noemen)
esthetiek en erotiek, schrijven en leven tot een wederzijds belang te maken. In de
eenvoud van het verhaal is deze paradox bijna nog tastbaarder werkzaam dan in de
ingewikkelde verhaallijnen van de drie voorgaande romans.
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Ik heb voortdurend moeten denken aan één van de mooiste en simpelste strofen
in de Nederlandse poëzie, een paar regels van de twaalfde-eeuwse dichter Gijs van
Limburg, vrij vertaald:
‘Tweeërlei liefde
is eenzelfde gebeuren:
hij wordt zij
en zij wordt hij
in eender verlangen’

Eender, maar anders; liefde als ongelijk oversteken, wederzijdse geheimen uitwisselen,
in beurtzang, niet unisono. De man en de vrouw in Grensovergang steken samen een
rivier over, ieder op zeer ongelijke wijze, voor ze bij het reisdoel, een ander rivier,
de Boeg, komen. Aan de oever van die rivier bij de grens, ooit overgestoken, maar
nu misschien nooit meer, gaan ze zitten in de schemering. De oevers vervagen,
diesseits en jenseits doen er niet meer toe, de tijd is uitgeschakeld, de ik overweegt
wat zijn naaste in het Duits zou kunnen zeggen, maar het verhaal eindigt sprakeloos
met een camera-blik op het raakvlak met de aarde: ‘Nu dan, tenslotte, een het eind
van deze zomerse dag glanst de avondlijke hemel boven de zwarte rivier.’
In een interview vroeg de schrijver zich af, hoe hij na De Poolse vlecht door zou
gaan. Deze nieuwe roman geeft het antwoord: Ritzerfeld is nog lang niet aan de grens
van zijn kunnen.
■
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Broeien en gisten in de krantenwereld
Het tumult rond de perszuivering
Perszuivering De Nederlandse pers 1944-1951 door Jan Driever en Jan
Brauer Uitgever: Fibula-Van Dishoeck, f29,50
Jan Meyers
In bevrijd Nederland stonden de drang tot vernieuwing en het streven naar restauratie
tegenover elkaar. De geest van St. Michielsgestel, waar in de kring der gijzelaars
over een betere samenleving was gefilosofeerd, en die van de Nederlandse
Volksbeweging waren vaardig over velen. Hiertegenover eisten de oude zuilen op
politiek, cultureel en maatschappelijk gebied hun vooroorlogse plaats onder zon weer
op. Dit antagonistisme beheerste de zuivering, waarvan die van het perswezen een
turbulent onderdeel was.
Toen eind 1940 de Nederlandse pers was gelijkgeschakeld, was zij een verlengstuk
van de Duitse propaganda en vertolkster van de leugens van ‘de nieuwe orde’
geworden. Weliswaar was er geen directe censuur, maar de richtlijnen van de bezetter
waren strak, boetes en verschijningsverbod effectieve stokken achter de deur. En de
aandeelhouders dachten aan winst en de krantenmensen moesten ook eten... Eigenaars,
directeuren, journalisten en persfotografen sloegen en masse de weg der collaboratie
in, waar de grens tussen geoorloofd en ontoelaatbaar niet zelden uitermate vaag was.
‘Duidelijk is wel dat de inschikkelijke houding van de pers, niet in staat tot het geven
van objectief nieuws, een van de belangrijkste oorzaken was van het ontstaan en de
bloei van de illegale pers,’ zeggen de schrijvers van het boek Perszuivering. De
Nederlandse pers 1944-1951. Omdat de ondergrondse bladen primair opiniebladen
waren, valt hierop wel iets af te dingen, maar waar het om gaat is dat zij partij zouden
zijn in het zuiveringsgebeuren. In deze kringen heerste eensgezindheid inzake afkeer
van de collaborerende kranten en klonk naast de roep om strenge zuivering ook een
om vernieuwing van het perswezen. Aanvankelijk zag het er naar uit dat de overheid
hieraan gehoor zou geven.

Tekening Peter van Reen
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In 1944 kwam de regering in Londen met een tijdelijk persbesluit, een voorstel
van Burger dat zowel in zuivering als in vernieuwing voorzag. De illegale pers zou
de plaats moeten innemen van de puur kapitalistische bladen die zich tijdens de
bezetting hadden gecompromitteerd. In 1945 kwam er weer een tijdelijk persbesluit
- van Beel, die Burger als minister van Binnenlandse Zaken was opgevolgd; hij had
het idee van een nieuwe ordening losgelaten: niet de bedrijven, alleen personen
zouden eventueel worden aangepakt. Je Maintiendrai zei dat men aan de kern van
de zuivering voorbijging als het kapitaal buiten schot bleef. Maar de regering wilde
niet meer dan restauratie: ‘de meest flagrante gevallen moesten worden uitgesloten
en de oude pers - in gezuiverde vorm - terugkeren.’
De Wet Noodvoorziening Perswezen van 1947 ademde geheel deze geest. Nieuw
was eigenlijk alleen de instelling van een raad van beroep. Deze, althans in
meerderheid, huldigde hetzelfde standpunt als de zuiveraars van de bedrijven:
collaboratie om personeel, gebouwen en machines veilig door de oorlog te loodsen
was geoorloofd. Daarentegen was menigeen van mening dat de pers uit hoofde van
haar bijzondere positie strenger beoordeeld moest worden. Al waren CPZ (Commissie
voor de Perszuivering) en de Persraad onafhankelijke organen, het ging met de
perszuivering de kant uit die de overheid voor ogen stond. Bij de kamerdebatten
liepen de meningsverschillen hoog op, vooral in ‘duels’ tussen Burger en Kortenhorst.
Laatstgenoemde - die tijdens de oorlog weinig moeite had gehad met collaboratie trad zowel in als buiten de Kamer, waar hij advocaat was van De Telegraaf en andere
bladen, op als kampioen van de kapatalistische krantenconcerns. Wel werd Burgers
amendement, dat opheffing van bepaalde bladen mogelijk maakte, aangenomen,
maar in de praktijk handelde de Raad van Beroep, die kort daarop werd ingesteld,
in de geest van Kortenhorst c.s. Dat Kortenhorsts dubieuze dubbelrol in 1948 werd
gehonoreerd met het voorzitterschap van de Tweede Kamer mag illustratief heten
voor de overwinning van de restauratie op de vernieuwing. Dit werd nog duidelijker
toen het jaar daarop De Telegraaf, waartegen de strijd voor een zuivere pers zich
vooral had toegespitst, weer begon te verschijnen.
Driever en Brauer hebben een uitstekend overzicht gegeven van de feiten zoals die
uit de stukken tot ons komen. Centraal staat het werk van de CPZ en de Raad van
Beroep. Maar er was meer: achter die nuchtere feiten zit enerzijds het menselijke
drama van de collaboratie, anderzijds dat van het ontgoochelde verzet. Tussen de
uitersten van de apert fouten en de illegalen bevond zich de grote hoop die zich in
meerdere of mindere mate à contre coeur overgaven aan collaboratie. Omwille van
de boterham die dank zij de bezetter door verbetering van salaris en rechtspositie
beter belegd was dan voor de oorlog.
De Duitsers stonden versteld over het gemak waarmee de Nederlandse pers zich
liet gelijkschakelen. Weliswaar lieten de Presse Abteilung van het Rijkscommissariaat,
de Aussenstelle van Goebbels' Propagandaministerium in Den Haag en de stromannen
van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten onder leiding van
Goedewaagen (‘Rotkar’) weinig ruimte tot afwijken van de gedicteerde lijn, maar
er werd ook opvallend weinig naar zo'n ruimte gezocht. Terecht zegt Groen (in
Landverraad) dat ‘het tussen de regels schrijven waarmee velen zich na de oorlog
verdedigen, zo grondig was gebeurd dat het niet meer opviel.’ Dat er althans collectief
verzet mogelijk was, zeker in de periode van ‘de grootmoedige behandeling’ - voor
de februaristaking -, blijkt uit de twee gevallen van zulk verzet tegen een publikatie
die L. de Jong noemt. Beide hadden succes; het waren de enige in negen maanden...
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De wijze waarop de perszuivering plaatsvond veroorzaakte veel onvrede - en
tumult! ‘De reacties uit perskringen krijgen een extra-dimensie vanwege de
persoonlijke betrokkenheid,’ zeggen de auteurs. De collaboratie-frustratie had als
tegenhanger die van de verzetsmensen die hun conceptie van een betere samenleving
zagen genegeerd, soms met cynisch gemak. De wonden waren nog vers, de emoties
laaiden hoog op. In 1951 oordeelde De Journalist dat de perszuivering zowel een
noodzakelijkheid als een onmogelijkheid was geweest en concludeerde: ‘Dit houdt
in dat elke kritiek op de perszuivering, in welke richting dan ook, een element van
onbillijkheid bevat.’
■
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Een te groot oppervlak
Joan Didions roman over politiek en innerlijke trauma's
Democracy. A Novel door Joan Didion Uitgever: Simon and Schuster,
234 p., f50,20 Importeur: Van Ditmar
Nienke Begemann
Ik heb Democracy niet kunnen lezen zonder meerdere malen in slaap te vallen, en
zonder evenveel keer opnieuw te hebben moeten beginnen, omdat de personages in
het verhaal me maar niet helder bij wilden blijven. Geen goede tekenen, maar Didion
is niet een schrijfster wier boeken je soms wel en soms niet bespreken kunt, daarvoor
is ze te ernstig bezig met het opbouwen van een oeuvre waarin bepaalde lijnen steeds
verder worden doorgetrokken.
Laat ik proberen weer te geven waar Democracy over gaat. Het is het verhaal van
Inez Victor, geboren Christian, echtgenote van Harry Victor, Amerikaans senator en
presidentskandidaat, en van Jack Lovett, een Amerikaan die verwikkeld is in
onduidelijke handelsoperaties in vliegtuigen en andere niet nader omschreven waar,
in uithoeken van de wereld waar Amerikaanse belangen vertegenwoordigd zijn Viëtnam, Djakarta, Kuala Lumpur en de eilandjes in de Stille Zuidzee waar al sinds
jaar en dag atoomproeven worden gedaan. Inez en Jack houden elkaar twintig jaar
lang op een minimale manier in leven door elkaar, veelal op afstand, te beminnen.
Ondertussen gaat het officiële leven van Inez als vrouw van Harry Victor gewoon
door. Dat wil zeggen, gewoon is hun leven nauwelijks te noemen, al was het alleen
al omdat ze nooit alleen zijn. Jarenlang worden ze altijd en overal vergezeld door
Bobby Dillon, die Harry begeleidt als een soort manager, zijn stukken voor hem
schrijft, zijn optredens regelt en zowel Harry als Inez letterlijk voorzegt wat ze tegen
journalisten kwijt mogen. Ook hun gezinsleven wordt door Bobby bewaakt, met
nogal desastreuze gevolgen.
Op een bepaald moment haakt Inez af. Ze zegt tegen een journaliste dat de hoogste
prijs die ze voor de politieke loopbaan van haar man heeft moeten betalen,
geheugenverlies is. Ze bedoelt dat ze de herinneringen aan haar hele leven kwijt is
- alles is vaag en onduidelijk geworden. Jack Lovett gaat door met zijn excentrische
bestaan, zijn ongearticuleerde liefde voor Inez en zijn onduidelijke handel, tot hij
een hartaanval krijgt en verdrinkt in het ondiepe van een zwembad in Kuala Lumpur.
Daarna blijft Inez in Kuala Lumpur, ze werkt daar in vluchtelingenkampen en wil
pas terug naar Amerika als er geen enkele vluchteling meer over is, en dat kan lang
duren.

Jan Didion foto Jerry Bauer

Loss of memory
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Inez heeft een jongere zuster, Janet, die al veel eerder van de rails loopt en vermoord
wordt door haar vader, die krankzinnig is geworden. Vooral die moord, maar ook
Inez' relatie met Jack Lovett zorgen ervoor dat Harry Victor zich moet terugtreken
als kandidaat voor het presidentschap, en dat zijn loopbaan voortijdig wordt
afgebroken. De moeder van Inez en Janet is weggelopen van haar man en kinderen,
en het merkwaardige Amerikaanse-koloniale leven in Honolulu, toen de meisjes nog
heel jong waren. In een van de regelmatig weerkerende terzijdes die Didion zich als
vertelster permitteert, meldt ze dat ze verschillende andere romans dan juist deze
had kunnen schrijven over dezelfde mensen, en dat één daarvan het verhaal van het
effect van de verdwijning van de moeder op de twee zusters geweest zou kunnen
zijn. Democracy, zoals het nu is, gaat daar dus niet over, maar het gegeven wordt
wel vermeld als een verklaring voor het geblokkeerde emotionele leven van Janet
en Inez: de loss of memory wordt niet alleen veroorzaakt door Inez' dagelijkse leven
als vrouw van Harry Victor. Jammer genoeg ontbreken zowel bij Harry Victor als
bij Jack Lovett dergelijke vitale stukken informatie. Wat die mannen met hun leven
uitvoeren wordt gepresenteerd als een soort natuurgebeuren, waarop je kunt reageren
of niet reageren, maar waar je geen enkele zeggenschap over hebt - de mannen voeren
oorlog en de vrouwen staan te wachten tot ze uitgewoed zijn.
Dit is een van de redenen waarom het boek in mijn ogen scheef hangt. De tweede
is de buitengemene graad van self-consciousness waarmee Didion zich zelf als
verteller introduceert. Een beetje laten merken dat je al schrijvende weet welk spel
er gespeeld wordt is best te verdedigen, maar er moet niet zo'n loodzwaar probleem
van gemaakt worden, waarvan de oplossing je ook bij herhaald nadenken geen
centimeter dichter bij het boek brengt. Integendeel, als ik niet mag vergeten dat het
verhaal dat me wordt verteld door een individu achter een schrijfmachine in een is
bepaalde kamer in een bepaald huis in een bepaalde straat et cetera is bedacht - Didion
is daar heel precies in - dan krijgt zo'n verhaal niet eens de kans aan het werk te gaan
in mijn hoofd.

Ambitieus
Joan Didion heeft prachtige politieke essays geschreven en één heel mooie roman,
Play it as it lays. Haar voorlaatste roman, A Book of Common Prayer, vond ik ook
goed, hoewel het wel balanceerde op de rand van allerlei afgronden. Maar Democracy
gaat geloof ik te ver op de weg van de integratie van de twee genres, het politieke
en het imaginaire. Als fabel over de Amerikaanse democratie (met dezelfde titel als
een beroemde roman van Henry Adams) is het verhaal niet onlogisch maar wel
modieus. Dat de hoofdfiguren in het boek verweesd of anderszins getraumatiseerd
zijn is uiteindelijk geen echte verklaring voor het falen of zogenaamde falen van de
Amerikaanse democratie.
En de oplossing voor het probleem die vrouwen aan de hand wordt gedaan, namelijk
het volgen van de eigen weg, het moreel en fysiek afhaken, zodat de masculiene
machtsstructuren in elkaar storten, lijkt me eingelijk ingegeven door een soort
wanhoop die buiten proportie is.
Maar het boek mislukt geloof ik vooral doordat Didion zo merkwaardig ambitieus
te werk is gegaan. Het is waarachtig geen peulschil om het kwaad in de wereld en
vooral het kwaad in Amerika, de politieke buitenwereld en de binnenwereld van
vrouwen zoals Inez, samen te persen in een boek dat niet eens zo erg lang is. De

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

inspanning moet geweldig zijn geweest - het inhouden van de adem is op vele
bladzijden nog voelbaar. Het is ook hoorbaar, in een rasperige staccato lang niet
altijd klinkt als een bewuste keuze.
Ik wou, kortom, dat Didion in een volgende fase eens naar de hoogte en de diepte
afstak, in plaats van een steeds groter oppervlak te willen omcirkelen. Ik denk dat
haar dat gemakkelijker zal afgaan en mooiere boeken zal opleveren.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

42

De raadselachtige Zhou Enlai
Een biografie over China's grootste staatsman

Zhou Enlai in zijn kantoor, Beijing, zich niet bewust van het camera-oog.

Chou. The Story of Zhou Enlai 1898-1976 door Dick Wilson Uitgever:
Hutchinson 350 p. f73,55
Bart Tromp
Tegen het einde van zijn leven genoot Zhou Enlai een uitzonderlijke reputatie als
diplomaat en staatsman. Na zijn dood is die reputatie alleen nog maar gegroeid, en
niet alleen omdat die van de andere historische leiders van de Chinese revolutie: Mao
Zedong, Zhu De en Liu Shaoqi, om uiteenlopende redenen is afgenomen of
verdwenen. Opmerkelijk daarbij is het feit dat Zhou zowel in de Volksrepubliek zelf
- waar de laatste tien jaar z'n populariteit immens is - als daarbuiten zo hogelijk
gewaardeerd werd en wordt.
In China leeft hij voort als de onkreukbare bureaucraat, die ook op de op één na
hoogste post zuinig en scrupuleus bleef en de egalitaire idealen van het Chinese
communisme - zo ongeveer als enige - ook werkelijk in praktijk bracht. Al toen hij
in de Tweede Wereldoorlog de Chinese communisten vertegenwoordigde in
Chongqing, het hoofdkwartier van hun toenmalige partner in de oorlog tegen Japan,
Jiang Jieshi (zoals Chiang Kai-shek in de huidige spelling heet), baarde Zhou al eens
opzien door bij een diplomatiek diner ook zijn chauffeur aan tafel te laten nodigen.
Over zijn sobere levensstijl doen vele anekdotes de ronde. Een aantal heeft zijn weg
naar deze biografie gevonden, zoals het bekende verhaal dat de wachtpost voor Zhou's
huis tijdens een plotseling uitgebroken onweer de regenjas van de premier werd
geoffreerd, alsmede de goede raad niet onder een boom te schuilen. Bij een overvolle
persconferentie wees Zhou ooit een fotograaf achteraan erop dat de lensdop nog op
z'n camera zat. Zijn aandacht voor details was indrukwekkend, maar op den duur
ook verontrustend. Op een gegeven moment wordt zuinigheid gierigheid, en wanneer
de eerste minister van het - naar inwoners gerekend - grootste land ter wereld
persoonlijk bij officiële gelegenheden zoals recepties het verkeer gaat staan regelen,
dan is er meer sprake van een neurotische trek dan van het geven van het goede
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voorbeeld. In de omgang met zijn familie was Zhou buitengewoon scrupuleus, steeds
ervoor wakend dat de familierelatie niet - zoals ook in de Volksrepubliek al gauw
vertrouwde gewoonte - deuren deed openen die anders gesloten zouden zijn gebleven.
Het - algemeen als voorbeeldig geziene - huwelijk van Zhou met zijn jeugdvriendin
Yeng Dingchao bleef kinderloos. In de jaren dertig adopteerden ze een dochter, die
later directrice van een theater werd, en zo tijdens de Culturele Revolutie de jaloezie
van Jiang Qing, de vrouw van Mao opwekte. In 1968 werd ze door Rode Gardisten
doodgemarteld. Volgens één versie van het verhaal was Zhou toentertijd niet bij
machte haar te beschermen. Maar een tweede versie houdt in dat Zhou van mening
was dat de Culturele Revolutie zwaarder woog dan familiebanden, en dat hij pas
ingreep toen het bericht van de moord bekend werd en een team dokters stuurde om
een lijkschouwing te verrichten. Dat kwam te laat: het lijk was al gecremeerd en alle
daarbij betrokkenen waren verdwenen. Als de laatste versie de juiste is, dan krijgt
de angst van Zhou voor nepotisme wel onmenselijke trekken.

Pragmatische diplomaat
Op z'n minst blijft uit de opeenhoping van anekdotes over zijn levensstijl een
verontrustend beeld achter dat niet zo eenvoudig past in het westerse portret van
Zhou als een briljante en pragmatische diplomaat.
Dat laatste beeld kon gevormd worden omdat het materiaal ervoor aanwezig was.
Zhou werd geboren in een verarmde mandarijnenfamilie - een foute klasse-achtergrond
die hem zijn hele leven bleef bedreigen. Al na vier maanden door zijn vader
overgedaan als adoptiefzoon aan diens doodzieke broer, zorgde zijn opmerkelijke
stiefmoeder ervoor dat hij als huisleraar een westerse missionaris kreeg. Later
studeerde Zhou in Japan en Frankrijk (waar hij Deng Xiaoping lid van de
communistische partij maakte) en gedurende verschillende - maar onduidelijk te
traceren - perioden verbleef hij in de Sovjetunie. Het is niet waar dat hij in zijn jeugd
langer buiten China verkeerde dan al de Chinese communistische leiders bij elkaar
- zoals Wilson ergens schrijft - maar Zhou Enlai was zonder twijfel de meest
kosmopolitische van hen allemaal, en iemand die de beste omgangsvormen had om
gemakkelijk met barbaren als Nehroe, Nasser of Kissinger om te gaan.
Het leven van Zhou Enlai heeft alle elementen in zich om er een schitterende
avonturenfilm van te maken. Vanaf het jaar dat hij zich in de politiek stortte tot aan
zijn dood kroop Zhou Enlai gemiddeld een keer per jaar door het oog van de naald,
en niet alleen in de periode van de Chinese burgeroorlog. Als premier en minister
van Buitenlandse Zaken ontsnapte hij nog in 1955 ternauwernood aan een waarschijnlijk door Taiwan opgezette - aanslag. (Het verkeerde vliegtuig werd
opgeblazen. Toen Zhou in 1971 uit Vietnam terugkeerde, gaf Lin Biao, de toenmalige
opvolger van Mao, opdracht het vliegtuig waarin hij vloog neer te schieten. Maar de
bevelvoerend generaal (die verteld was dat het een spionagevliegtuig betrof) kreeg
argwaan, en zijn ja-
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gers dwongen het toestel om te landen in plaats van het te vernietigen. Verbaasd zag
hij Zhou uit het vliegtuig stappen. Zelfs op zijn sterfbed was Zhou niet veilig. Eén
van zijn dokters beweerde later dat het toezichthoudend comité van de partij - zieke
leiders worden in communistische partijen behalve van geneesheren ook altijd van
zo'n comité voorzien - ervoor zorgde dat hem de beste behandeling werd onthouden,
en dat hij door Jiang Qing en Wang Hongwen (een van de leden van de latere ‘Bende
van Vier’, en hoofd van dat comité) de dood is ingejaagd. ‘Ze gunden hem geen rust
(...) Zelfs als we hem een bloedtransfusie gaven belde Jiang Qing op en gaf ons bevel
de transfusie te staken terwijl ze wartaal tegen hem uitsloeg, die ze “staatszaken”
noemde.’

Laatste levensuren
Het vervelende van deze verhalen is dat niet kan worden nagegaan in hoeverre ze
werkelijk op waarheid berusten - dan wel gebaseerd zijn op nu nuttige kwaadsprekerij.
Maar vrijwel alles wat we over het politieke en persoonlijke leven van Zhou weten
is gebaseerd op zulke verhalen. Alleen al van zijn laatste levensuren doen tenminste
vier elkaar tegensprekende verslagen de ronde.
In deze situatie wordt een feitelijke levensbeschrijving op een bevredigende wijze
welhaast onmogelijk. Het is dan ook heel verstandig van Dick Wilson - auteur van
het ook in het Nederlands vertaalde standaardwerk De lange Mars, en van de beste
biografie over Mao Zedong (besproken in VN, 31 jan. 1981) om deze biografie
analytisch op te zetten, met vier centrale vragen als leidraad: Hoe kwam Zhou Enlai
ertoe de revolutie in zijn vaderland als levensdoel te kiezen? Waarom koos hij
daarvoor het marxisme als instrument? Waarom stelde hij zich er in een halve eeuw
aan de top van de communistische partij - hij maakte negenenveertig jaar deel uit
van het Politbureau, een wereldrecord - steeds weer mee tevreden op het tweede plan
te blijven, en het leiderschap te ontwijken? En wat bracht hem ertoe Mao Zedong
ook na diens extravagante missers bij de Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele
Revolutie te blijven steunen?
Het antwoord op die eerste twee vragen is betrekkelijk eenvoudig te geven. De
politieke situatie van de jonge Chinese republiek en de sociale positie van de verarmde
mandarijnenfamilie van Zhou maakten zijn eerste politieke activiteiten niet
onafwendbaar, maar wel waarschijnlijk. Hij maakte deel uit van de beweging van
scholieren en studenten die in 1920 wijd verbreid was in de steden van China's Oosten.
Ook de keus voor het marxisme heeft weinig raadselachtigs. De Russische revolutie
had het marxisme een enorm prestige verschaft; als instrument van maatschappelijke
verandering leek het ver te verkiezen boven andere westerse doctrines.
De raadsels beginnen pas bij de derde en vierde vraag. Zhou maakte in de jaren
twintig en dertig een snelle carrière in de partij. In status en anciënniteit stond hij
boven Mao, met wie hij bovendien scherp van mening verschilde over de politieke
en militaire strategie van de partij. Aan de vooravond van de Lange Mars werd Mao
zelfs uit het Centraal Comité gezet, en door Zhou onder huisarrest geplaatst. De
Lange Mars, de heroïsche tocht van het Rode Leger over een afstand zo groot als
die van Londen naar Tokio, van de ingesloten ‘Sovjetrepubliek’ Jiangxi in het
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zuidoosten naar Yan'an in het noordwesten, werd na drie maanden onderbroken voor
een topconferentie van de partijleiding. Daar in Zunyi, werd Mao partijleider, met
de steun van Zhou, en die steun zou in de veertig jaar die volgden nooit meer op het
spel staan. Mao nam onmiddellijk Zhou's positie als politiek commissaris en de
facto-opperbevelhebber van het Rode Leger over, en Zhou verdween voor de rest
van zijn leven naar het tweede plan. Mao zou hem zijn ezeltje gaan noemen, en
anderen noemden hem de huishoudster van Mao.

Hausmacht
Eén verklaring van deze volte-face is berekening. Door Mao, op dat moment de
grootste criticus van de partijleiding, zelf met het leiderschap op te zadelen, zou hij
zich - net als alle voorgaande partijleiders - wel gauw onmogelijk maken. Als de
lange Mars achter de rug was, kon dan definitief over het leiderschap beslist worden.
Een andere verklaring luidt ook: berekening. Zhou wist dat Mao het winnen zou, en
vernederde zich liever in zelfkritiek, dan bij de verliezers terecht te komen. Deze
tweede verklaring klopt met het gedrag dat Zhou steevast in de machtspolitiek binnen
de partij vertoonde: openingen houdend naar alle facties, bemiddelend op het
vinkentouw en op het allerlaatste nog voordelige moment zich aansluiten bij de
winnende partij. Toch moeten bij deze verklaring nog twee andere factoren betrokken
worden. De eerste is een terugdeinzen voor de hoogste macht die Zhou al eerder en
ook nog veel later aan de dag legde. (Wilson suggereert dat toen de chaos van de
Culturele Revolutie op een hoogtepunt was, regionale commandanten, toen de
werkelijke machthebbers, Zhou voorstelden Mao af te zetten en door hem te
vervangen, wat Zhou van de hand zou hebben gewezen.) Dit terugdeinzen kan alleen
maar verklaard worden uit psychologische achtergronden waarvoor het materiaal te
zeer ontbreekt. Een tweede factor roert Wilson in dit verband slechts in het
voorbijgaan aan, maar ze is naar mijn mening uiteindelijk doorslaggevend: Zhou
bezat geen Hausmacht. In de voorafgaande periode was hij niet bij machte geweest
een eigen factie van politieke supporters op te bouwen, hoewel de Chinese politiek
in de twintigste eeuw meer dan ooit tevoren factiepolitiek zou zijn. Later in de jaren
dertig, als gevolmachtigde van de partij in Chongqing, had hij die kans nog veel
minder, en Wilson registreert Zhou's ergernis als hij, eindelijk terug in Yan'an,
bemerkt dat Liu Shaoqi, de leider van de ondergrondse partij in de door Japanners
bezette gebieden, erin geslaagd was een enorme aanhang op te bouwen, die hem op
de tweede plaats naast Mao had gebracht.
Het is echter overdreven om, zoals Wilson doet, het voor te stellen alsof Zhou uit
hoge principes aan die factiepolitiek niet meedeed. Op de lange duur bouwde ook
Zhou een eigen netwerk van machtige vertrouwelingen op, waarvan Li Xiannian en
maarschalk Ye Jiang-ying - hoe seniel de laatste nu ook is - nog na zijn dood een
belangrijke politieke rol speelden en spelen. Maar de factie van Zhou begon zich pas
te institutionaliseren in de jaren vijftig, toen Mao, Liu, maar ook Deng Xiaoping,
Lin Biao, ja wie al niet, hun eigen facties allang opgebouwd hadden. Zhou Enlai
beschikte met andere woorden heel lang niet over een sterke en onafhankelijke
machtsbasis in de partij, en maakte met zijn vernuft voor diplomatie van de nood
een deugd. Zijn politieke opstelling blijft in dit alles een raadsel. Vóór 1937, toen
hij de partij als diplomaat ging verkopen, had hij in het geheel niet de naam gematigd
of pragmatisch te zijn. Hij gold als rechter dan Mao in de stalinistische leer. Voor
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de smerige kant van de revolutie schrok hij in het geheel niet terug. Toen het hoofd
van zijn geheime politie in 1931 door de Guomin-
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dang gevangen werd genomen en vervolgens overliep naar de partij van Jiang Jieshi
met al zijn partijgeheimen, liet Zhou in de traditie van de onderwereld van Shanghai
zijn hele familie - vrouw, kinderen, ouders, schoonfamilie - vermoorden. Volgens
Wilson had Zhou in den beginne last van z'n geweten bij het gebruik van zulke
moorddadige methoden, maar in het boek voert hij daar geen enkel bewijsstuk voor
aan. Dat onder de medeverantwoordelijkheid van Zhou in de jaren vijftig miljoenen
Chinezen zijn geëxecuteerd wordt als een betreurenswaardig feit van geringe betekenis
in het voorbijgaan vermeld. Het past ook niet zo erg bij het beeld van de knappe,
innemende staatsman. Aan de andere kant toonde Zhou zich na 1945 in woord en
daad vaak voorstander van een geleidelijke invoering van wat de Chinese
communisten onder socialisme verstonden, gebaseerd op een zo breed mogelijke
instemming van de bevolking.

Maoïstische wind
Dit maakt het des te raadselachtiger waarom hij bij twee cruciale gelegenheden Mao
steunde in diens extremistische en catastrofaal uitvallende politiek: eerst toen hij in
1958 Mao na de rampzalig verlopen Grote Sprong Voorwaarts bijviel, en zo diens
positie redde; ten tweede toen hij Mao opnieuw steunde toen deze in 1966 de Culturele
Revolutie ontketende. Volgens Wilson deed Zhou dat omdat hij van mening was dat
de politiek die Liu Shaoqi en Deng Xiaoping na 1961 waren gaan voeren té
pragmatisch was, en in zijn ogen een afwijking van het socialisme. Die verklaring
riekt wel erg naar de maoïstische propaganda van toen, en wordt geheel en al
ondermijnd door het feit dat Zhou toen hij daarvoor na 1971 de kans kreeg, precies
dezelfde lijn volgde als Liu en Deng tien jaar tevoren.
Later komt Wilson met nog een andere verklaring naar voren. Volgens hem stond
Zhou voor een dilemma dat wij in onze politieke cultuur kennen als dat van de
burgemeester in oorlogstijd. Hij had kunnen opstaan en geteld worden - dan was hij
ondergegaan en had niets bereikt. Zulk gedrag, aldus Wilson, is vreemd aan de
Chinese politieke cultuur. In overeenstemming met de laatste woei Zhou mee met
de maoïstische wind, en probeerde er al schipperend het beste van te maken.
Ook die verklaring deugt niet. In de eerste waren er in die tijd erg veel Chinese
burgemeesters die zich niets van de Chinese politieke cultuur aantrokken (en dan
ook inderdaad vermoord, gemarteld of verbannen werden). In de tweede plaats was
Zhou in 1966 niet een rietstengel die de keus had tussen buigen of barsten, maar
behoorde hij tot de blazers. Zonder zijn steun is het hoogst onwaarschijnlijk dat Mao
zich voldoende sterk had geweten om de Culturele Revolutie te ontketenen. Met in
het achterhoofd het al tot de jaren dertig teruggaande antagonisme tussen Zhou en
Liu lijkt dit, meer dan inhoudelijk politieke overwegingen, Zhou's houding toen te
hebben bepaald. Hoe kon hij ook weten dat de manoeuvre van Mao niet op zou
houden met het uitschakelen van zijn politieke rivalen, maar China in een rampzalige
toestand zou brengen! Daarna werd Zhou de man die onvermoeibaar in de weer was
de ergste gevolgen van de Culturele Revolutie op te vangen. Deze werkzaamheden
tonen hem op zijn indrukwekkendst. Maar onweerstaanbaar dringt zich ook het beeld
naar voren van een man die met veger en blik achter de wildgeworden maoïstische
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olifant aan draaft om diens rondvliegende uitwerpselen zo netjes en vlug mogelijk
op te vegen.

Negatieve kleuren
Een bijkomend effect van Wilsons uitvoerige uiteenzetting van Zhou's werkstijl is
dat het beeld van Zhou als de geverseerde staatsman steeds ongeloofwaardiger wordt.
Iemand die zozeer in details afdwaalt doet meer denken aan Jimmy Carter, die
persoonlijk het bezettingsrooster van de tennisbanen van het Witte Huis bijhield, dan
aan een competent (laat staan) visionair bestuurder. Dit laat zijn bijna ongeëvenaarde
diplomatieke gaven buiten beschouwing, met als kroonjuwelen de
Bandoeng-conferentie van 1955 en de toenadering tot de Verenigde Staten. Maar
ook daar blijven vraagtekens. De vijandschap tussen de Verenigde Staten en de
Volksrepubliek werd bovenal veroorzaakt door de stompzinnigheid van de
Amerikaanse politiek; er waren staatslieden van het kaliber Nixon en Kissinger voor
nodig om de opening van 1971 mogelijk te maken, die volgens het apocriete
Kanarieboekje voor Weltpolitik al in de jaren veertig op de agenda stond.
Wilson onderkent zeer wel de mogelijkheid de carrière van Zhou voornamelijk in
‘negatieve kleuren’ (wat zijn dat trouwens?) te schilderen. Zijn boek is op veel punten
ambivalent ten opzichte van zijn hoofdpersoon. Maar ook al neemt men het gebrek
aan betrouwbaar bronnenmateriaal in aanmerking, dan nog vind ik deze biografie
mislukt. In de eerste plaats omdat Wilson keer op keer beschrijvingen geeft die
zouden passen in een filmscenario, en op niets dan speculatie gebaseerde denkbeelden
van zijn held invoegt waar hardere gegevens ontbreken; in de tweede plaats omdat
hij op een aantal belangrijke punten de feitelijke rol van Zhou groter voorstelt dan
deze in feite is geweest. Zo is het naar mijn mening onzin om te stellen dat Zhou de
enige in de Chinese top was die een zeker oog had voor de rechtsorde onder het
socialisme. De door Liu Shaoqi geschreven grondwet van de Volksrepubliek van
1954 straalde - om maar één voorbeeld te noemen - heel wat meer respect daarvoor
af, dan de daaropvolgende van 1975, waar Zhou de hand in heeft gehad. (Ook al
moet daarbij onmiddellijk worden opgemerkt dat de tekst van 1975 een uiterst
moeizaam compromis was tussen Zhou en de maoïsten.) Al deze kanttekeningen;
de ook in dit boek onopgeloste raadsels van de mens en politicus Zhou Enlai, die
bovenal een acteur was ‘met een speciale glimlach voor elke gelegenheid’; zij doen
niets af aan de feitelijkheid dat in het huidige China Zhou het symbool is geworden
van een menswaardig regime. De historische werkelijkheid zal steeds verder
verdwijnen achter dat symbool. ‘Print the legend’, als aan het slot van The Man Who
Shot Liberty Valance. Zo wordt Zhou's leven toch nog een filmverhaal.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

45

Vriendschap en messcherpe rivaliteit
Büchs reisgezel over zijn boek ‘Bibliotheken’

Boudewijn Büch, tekening van Frits Woudstra

Bibliotheken door Boudewijn Büch Uitgever: De Arbeiderspers, Synopsis,
231 p., f34,50
Peter van Zonneveld
Bibliotheken zijn de botanische tuinen van de geest. Meestal bezoekt men ze met
een duidelijk doel voor ogen: het bekijken van één of meerdere exemplaten uit de
collectie. Maar men kan er ook in ronddwalen omwille van de tijdeloze sfeer, de
lichtval, de geuren, de kleuren en de geluiden van de stilte. Die tijdeloosheid is
intussen maar schijn: boeken raken zoek, worden geroofd, verscheurd of verbrand.
Het is vooral deze tegenstelling tussen eeuwigheid en verval, die Boudewijn Büch
in bibliotheken zo boeit.
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Peter van Zonneveld en Boudewijn Büch in de bibliotheek van de laatste. We schrijven het jaar
1973

De lezers van Vrij Nederland hebben van de meeste stukken in zijn boek
Bibliotheken reeds kennis kunnen nemen. Nieuw is een bevlogen voorwoord van
bibliothecaris Ernst Braches, waarin een relatie wordt gelegd tussen de boekenliefde
en de poëzie van Boudewijn Büch. Nieuw is ook de bijdrage ‘Boekenhaat,
boekenliefde en bibliotheken’ aan het begin, het stuk over de Bibliothèque Nationale,
en ‘Het wonen in een boekenkast’ aan het slot. Het geheel wordt afgerond door een
nawoord, een uitvoerige bibliografie en een register.
Dit personen- en zakenregister geeft aardig weer waar de zwaartepunten liggen.
De ranglijst der auteurs wordt aangevoerd door Goethe, die met 25
pagina-vermeldingen goed is voor het goud. Balzac (15) verwerft het zilver. De
bronzen medaille is voor Shakespeare (8). Boudewijn Büch zelf (7) valt net niet in
de prijzen, maar hij wint van Bilderdijk, Linnaeus, Rimbaud en Schiller (allen 6).
Adolf Hitler (5) eindigt vóór in het peloton.
Het betreft hier steeds namen, die in de bijna twintig jaar dat ik Boudewijn ken,
heel wat vaker zijn gevallen. Samen bezochten we bibliotheken in Leiden, Haarlem
en Amsterdam, samen reisden we naar Oxford en Cambridge, naar Weimar, naar
Parijs. Vandaar dat dit boek allerlei herinneringen oproept, vandaar dat ik geen
onbevooroordeeld lezer - laat staan criticus - ben.
De eerste boekerij die we betraden was ongetwijfeld de schoolbibliotheek van het
R.K. Lyceum St. Bonaventura te Leiden, gedreven door paters Franciscanen. Het
was omstreeks 1865. De collectie moest bescheiden genoemd worden. Onze begeerte
werd echter opgewekt door drie deeltjes Hooft, uitgegeven door Bilderdijk. Groot
was onze verontwaardiging, toen een derde Bilderdijk-fan een goedgelovige prelaat
schamele schooluitgaafjes van Hooft in de maag splitste, ‘omdat die de leerlingen
meer zouden aanspreken’, terwijl de roodharige onverlaat zelf met de halflederen
bandjes huiswaarts ging.

Het Vieze Mannetje
Boudewijn bezat, op zijn zoldervertrek te Wassenaar, toen reeds een klein, maar
keurig ingericht bibliotheekje, dat de basis vormt voor zijn huidige collectie, thans
zo deftig aangeduid als Bibliotheca Gronlandea. Elke dinsdagmiddag repten wij ons
na school naar Het Vieze Mannetje, een stoffig Leids antiquariaat, waar je voor twee
kwartjes de verrukkelijkste Goetheana in de wacht kon slepen. Die boeken worden
gekoesterd tot op de dag van vandaag.
‘Met een jeugdvriend reisde ik naar Oxford, Cambrigde.’ (p. 26). Dat was in 1971
- een voorbeeldige reis, die nadien vele malen herhaald zou worden. We bezochten
niet alleen bibliotheken, maar werkten er ook aan onze eigen collectie. Met weinig
geld kon je daar nog prachtige boeken kopen. Op de drempel van elk antiquariaat
maakte de vriendschap tijdelijk plaats voor een messcherpe rivaliteit. Boudewijn
wees mij dan dadelijk de afdeling biologie. Ik liet me daardoor niet misleiden, en
volgde hem naar de kast met Engelse negentiende-eeuwers - die biologie kwam later
wel. Ik was langer, kon dus hoger reiken, maar hij beschikte over een arendsblik.
Toch waren we gewoon elkaar ook veel boeken te schenken. Dat maakte in de prijs
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niets uit, en leverde bovendien in de loop der jaren tientallen fraaie opdrachten op,
die samen de geschiedenis van onze uitstapjes vormen.
Vervolg op pagina 47
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Uitdovend bewustzijn
Bernlefs roman over de langzame ouderdom

J. Bernlef, foto Serge van Opzeeland

Hersenschimmen door J. Bernlef Uitgever: Querido, 160 p., f29,50
Jacques Kruithof
In april 1968 werd in Drouwenerzand het achttiende congres voor neerlandici
gehouden, met als thema: de toekomst van de roman. Een van de sprekers was J.
Bernlef. Hij weidde uit over het schrijverschap, de moderne literatuur, de herinnering
gezien als fotoalbum of als hologram, de ‘stream of consciousness’ en ‘taal als een
grof schema, een schabloon dat wij op de werkelijkheid leggen en waarmee wij haar
denken te vangen’.
Tegen het slot van zijn lezing citeerde Bernlef een opmerking van Julio Cortázar:
‘wat is het nut van de schrijver anders dan het vernietigen van de literatuur’. Via de
overweging dat ‘uit die vernietiging nieuwe vormen, nieuwe boeken kunnen worden
geboren’, kwam de auteur bij zijn slotpassage: ‘hoe kan ik mijn eigen hersens
vernietigen? Makkelijk genoeg, dacht de schrijver. Maar dan komt er ook nooit meer
een boek van me uit. Hij besloot dat het (nieuwe) boek over een dode zou gaan en
dat het zou heten: De verdwijning van Kim Miller. Het boek zou beginnen met haar
dood. Dan haar begrafenis. Daarna zou haar werkelijke verdwijning beginnen. De
verdwijning uit archieven, van verjaardagskalenders, foto's die zoekraakten, brieven
die gelijk met een oud bureau verkocht werden, gedachten die langzaam nevelig
werden, van oude mensen die aan aderverkalking leden...’
Deze oude voordracht is niet alleen een interessant commentaar van de schrijver
op zijn werk en werkwijze. Het stuk laat zich ook lezen als de kiemcel van Bernlefs
nieuwe roman Hersenschimmen.
Hoofdpersoon van dit bijzondere boek is Maarten Klein, ruim zeventig jaar oud,
Nederlander, maar al vijftien jaar woonachtig in de Verenigde Staten, in een kustplaats
nabij Boston. Als gepensioneerd functionaris van een internationale
visserij-organisatie is hij in zijn dienstwoning blijven hangen, samen met zijn vrouw
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Vera. Het verhaal speelt in een winter, rond 1982, in een sneeuwlandschap dat meer
is dan uitsluitend decor.
Maarten Klein lijdt aan een ziekte die, geloof ik, seniele dementie heet: een globale
teruggang van waarneming en geheugen, of, zoals de encyclopedie zegt: ‘een totale
persoonlijkheidsregressie’, in de wandeling ‘kindsheid’ genoemd. Zijn gedrag, dat
aanvankelijk nog aan verstrooidheid of gewone ouderdomsslijtage geweten kan
worden, neemt voor zijn omgeving steeds vreemdere vormen aan: onverklaarbare
opmerkingen, onopgehelderd wegblijven na een wandeling, plotseling verdwijnen.
Geleidelijk begint Klein heden en verleden te verwarren, denkt hij nog naar kantoor
te moeten, spreekt hij over zijn sinds lang gestorven vader alsof de man nog leeft,
enzovoorts, en het kan niet uitblijven dat hij na verloop van tijd zijn vrouw met
‘moeder’ gaat aanspreken.
Eerst probeert Vera hem nog te bereiken, dan wordt natuurlijk de huisarts erbij
gehaald - die onder meer met het foto-album op tafel Kleins gesteldheid onderzoekt
-, naderhand komt er een meisje als gezinshulp in huis. Klein verwart haar met een
jeugdliefde en met zijn dochter, en kan haar naam niet onthouden. Het draait er
vanzelfsprekend op uit dat hij naar een inrichting gebracht wordt; daar eindigt de
roman.
Is dit al een opzet waarmee een schrijver het zich lastig maakt, Bernlef laat zijn
ongemakkelijke hoofdfiguur ook nog in de eerste persoon zelf aan het woord. Het
boek is in de tegenwoordige tijd gesteld: geen verslag achteraf, dat voor de lezer een
gunstige wending suggereert, maar een soort bewustzijnsstroom die onafwendbaar
op de desintegratie van het ‘vertellende’ bewustzijn afkoerst. Dat betekent voor de
lezer een benauwende opsluiting, te vergelijken met Kafka's Verwandlung, of het
verhaal De huidaandoening van Jacques Hamelink (uit De rudimentaire mens). Voor
de schrijver lijkt het me een heksentoer, en een meesterproef op het stuk van inleving.
Hersenschimmen heeft een ongebruikelijk korte flaptekst van drie regels, waar
toch te veel in staat: het woord dementie had er niet moeten vallen. Het geeft jammer
genoeg de conclusie voordat de lezer die uit het samenstel van signalen in het begin
van het boek heeft kunnen trekken. In het vervolg wordt de ‘diagnose’ bevestigd
door de ogenschijnlijk losse opbouw, en door de verbrokkeling van Kleins taal tegen
het einde van de roman. Bovendien heeft de lezer de gelegenheid zijn onbetrouwbare
verteller te controleren: Klein vangt flarden op van gesprekken die Vera voert met
een vriendin, de dokter en het meisje dat komt oppassen. Deze kunstgreep, door
Marcellus Emants al toegepast in Een nagelaten bekentenis, helpt de lezer aan
coördinaten buiten Maarten Kleins indadequate bewustzijn.

Coherentie
Aan de andere kant maakt het gekozen perspectief duidelijk dat ‘inadequaat’ niet
bepaald het juiste woord is voor wat er in de hoofdpersoon omgaat. Het is een
uitdovend bewustzijn, dat zijn greep op het heden verliest, namen en woorden
kwijtraakt, maar waarin nog heel lang een particuliere samenhang zichtbaar blijft:
de coherentie van herinneringen, nooit vertelde voorvallen, associaties en aldoor
vluchtiger indrukken. Waar de banden
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van besef en taal tussen het ik en de buitenwereld allengs worden doorgesneden,
resteert een hulpeloze introvertie, die in het dagelijks leven onbruikbaar, maar daarom
nog geen volstrekte chaos is.
Uiteraard bedoel ik dit niet als een karakteristiek van Kleins soort dementie, net
zo min als Bernlef zijn Hersenschimmen zal hebben aangevat als een medisch
verantwoorde tekening van seniliteit. Het zou me trouwens verbazen indien er een
arts te vinden was, die een dergelijke patiënt van binnen uit kan portretteren: dat is
óók het voorrecht en het nut van de schrijver. Deze roman is allereerst een produkt
van de verbeelding, een studie in het uiteenvallen van realiteitsbesef, in onthechting,
en tevens door het contrast met het ‘normale’ functioneren van de lezer, een studie
naar onze verhouding tot de tijd, de dingen, de mensen om ons heen, en naar de taal
‘als een grof schema’, waar we niet buiten kunnen.
Bernlefs demente personage hoeft met de werkelijkheid van verzorgingstehuizen
niets méér te maken te hebben dan de dieren van A. Koolhaas met wat een bioloog
zou vertellen: het enige dat voor lezers telt, is een zekere overeenkomst met het beeld
dat de leek heeft van muizen en ratten, of, voor hetzelfde geld, van seniele bejaarden.
Naar mijn indruk vertoont Maarten Klein de bekende ‘uitvalsverschijnselen’, de
symptomen die men kent of meent te kennen. Dat maakt hem als romanfiguur
waarschijnlijk en aanvaardbaar.
Tegelijkertijd heeft hij een eigenschap waarvan ik niet weet of die in de
werkelijkheid bij dementerende bejaarden wordt aangetroffen: hij beseft wat er hapert,
hij voelt dat ‘iets’ hem aantast en overvleugelt: ‘wat schuilt daar binnen in mijn
lichaam toch dat het op mij gemunt heeft?’
Het doet er weinig toe, of zo'n meta-bewustzijn reëel is - wie zou er overigens
uitsluitsel over kunnen geven? Maar het is voor de lezer, en denkelijk ook voor de
schrijver, van het hoogste belang, omdat daar het medeleven van afhangt: die
combinatie van mededogen en vrees waar Aristoteles het al over had. Maarten Klein
is een tragische held dank zij de anagnorisis: de herkenning van het drama waar hij
in verstrikt is geraakt. Wat dat betreft, is deze oude man een bedenksel, een
hersenschim, een artefact als ieder ander personage dat beter bij zijn positieven is.
In Hersenschimmen heeft de lezer deel aan een genadeloos proces van psychisch
verval en lichamelijke aftakeling, dat nochtans de integriteit van de hoofdfiguur
onaangetast laat: er is geen ironie, geen distantie, geen superioriteit in de manier van
vertellen, dus evenmin in een acceptabele manier van lezen.
Bernlef is een merkwaardige auteur. Hij geldt als een vertrouwde verschijning in
de Nederlandse literatuur, met tientallen boeken op zijn naam, en over waardering
en bekroningen heeft hij zich niet te beklagen. Toch hoort hij buiten een kring van
kenners niet tot de eredivisie van letterkundigen, en ik herinner me een interview in
NRC Handelsblad, enige jaren geleden, waarin hij zichzelf ook voorstelt als een
‘maker’, een ambachtsman die de hoogste toppen buiten zijn bereik weet.
Misschien is dat terecht. Ik ken lang niet al het werk van Bernlef, en ik heb niet
de gewoonte, schrijvers met de duimstok na te meten, maar de literatuur is natuurlijk
ook een soort competitie, of een vorm van ‘creatieve wedijver’, om met J. Kamerbeek
jr. te spreken. Dan moet me toch van het hart dat er in Bernlefs poëzie van de laatste
jaren, in de roman Sneeuw (1973) en in dit nieuwe boek Hersenschimmen stalen zijn
te vinden van een kunnen dat het respectabele vakmanschap te boven gaat.
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Uiteraard voorzag Bernlef dat ook al in die lezing uit 1968: ‘(de schrijver) verzon
zijpaden, dwaalde af, legde valstrikken voor de lezer, liet heden en verleden
samenvallen, iemand dromen dat hij wakker werd, liet iemand bestaan door haar te
laten sterven en langzaam zag hij de oren van het konijn uit de hoge hoed te voorschijn
komen’.
Zoals de Fransen zeggen: ‘Chapeau!’
■

Bibliotheken
Vervolg van pagina 45
Onvergetelijk was de reis naar Weimar in 1972, in gezelschap van Hellmuth Driessen,
de ‘welgestelde vriend’ (p. 26), die twee arme studenten in staat stelde, het Goethehaus
te bezoeken. Hulde daarvoor! Goethes eenvoudig ingerichte Arbeitszimmer en de
aangrenzende bibliotheek vonden wij het mooist. Bij die gelegenheid betraden we
ook de Zentralbibliothek, waar de septemberzon door de hoge ramen scheen.
Het huis van Balzac te Parijs, het Rimbaud-museum te Charleville-Mézières,
Teylers Museum te Haarlem, de Artis-bibliotheek te Amsterdam, de Bodleian Library
te Oxford, dat alles komt in Bibliotheken ter sprake, dat alles roept bij mij dierbare
beelden op: Om maar te zwijgen van de vele universiteitsbibliotheken. De UB te
Norwich wordt ‘te modern, te mechanisch’ genoemd (p. 173). Maar het was er ook
heel koud. In oktober 1974 zaten we er met onze winterjassen aan verkleumd de
Romantiek te bestuderen.
De bibliotheek van de leesgezelschap Diversa sed Una te Dordrecht bezochten we
niet samen. In het stuk over die collectie wordt wel uit mijn artikel over
negentiende-eeuwse leesgezelschappen geciteerd (NRC Handelsblad 14 nov. 1980),
met als toevoeging: ‘Eigenaardig is het feit dat Van Zonneveld niet P. van Limburg
Brouwers Het leesgezelschap van Diepenbeek (1847) noemt.’ (p. 110). Nee Büch,
het is helemaal niet eigenaardig dat ik Het leesgezelschap te Diepenbeek niet noem.
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De verklaring formuleer je zelf: ‘Toch geeft dit boek weinig inzicht in de werkelijke
lecturen die gepleegd werden.’
In een leesgezelschap hoeft niet in gezelschap gelezen te worden. Het is in de
negentiende eeuw meestal een club waar men gezamenlijk boeken inkoopt om ze
onder de leden te laten circuleren. De vergaderingen dienen dan uitsluitend voor het
aankoopbeleid. Een leesmuseum is een instelling, waar boeken ter plekke geraadpleegd
kunnen worden. Dat heb ik de auteur na het verschijnen van zijn artikel in VN onder
het oog gebracht. En wat lees ik nu op p. 196? ‘In dit hoofdstuk over het Dordtse
clubje ga ik niet in op de vruchteloze discussie “leesmuseum” òf “leesgezelschap”.’
Niet zo hooghartig, Büch, die discussie is helemaal niet vruchteloos!
Bibliotheken is niet alleen een tocht langs allerlei boekerijen, van Malta tot
Nieuw-Zeeland, van Heidelberg tot Fiji, het is ook een pleidooi voor het boek. ‘Daar
waar het boek verboden, verworpen of vernietigd wordt, daar gaat het sterven aan
de pest vooraf.’ (p. 184). Maar bezuinigingen zijn niet minder erg. Door een tijdelijke
terugval in de economie wordt een aankoopbeleid van eeuwen doorkruist. In vele
openbare collecties ontstaat een kloof die niet meer te dichten is. Daarom stem ik
van harte in met wat men lezen kan op p. 183: ‘Een cultuur die zich niet verdedigt dus ophoudt met zichzelf in geschriften bijeen te rapen - is op een gegeven moment
geen cultuur meer.’
■
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Vergissen is dichterlijk
Een autonoom poëziedebuut van Cees Sanders
Waaien op het dek door Cees Sanders Uitgever: Van Oorschot, 56 p.,
f14,50
Rob Schouten
Merkwaardig poëziedebuut, Waaien op het dek van Cees Sanders. De titel lijkt
syntactisch een variant op populaire sellertjes als Fluiten naar de overkant en Liggen
in het gras, maar is enkele fracties geheimzinniger, met associaties aan wind en
frisheid, zaken die wat mij betreft ingezet kunnen worden om de nevels die in Sanders'
poëzie zelf zitten, hier en daar weg te blazen.
Waar te beginnen? Misschien bij het laatste gedicht, ‘De eenhoorn’, naar Rilke. Geen
vertaling, maar op de manier die Robert Lowell in zijn bundel Imitations
demonstreerde, een bewerking voor eigen doeleinden van Rilkes gedicht ‘Das
Einhorn’. Ongeveer twee derde van het oorspronkelijke gedicht is vertaald en het
sluitstuk geworden van dertig regels eigen makelij. Rilkes zeer plastische portret van
het onmogelijke dier wordt door Sanders van een verklarende voorgeschiedenis
voorzien. Rilke zette de mythe eigenlijk nogal plompverloren neer, als een
geheimzinnige verschijning uit het niets, en liet aan de lezer te raden over, wat de
strekking van de Eenhoorn was. Sanders geeft in zijn eigen part een aanvullende
visie op het ontstaan van het dier ‘van zijn mythe bestaand’, door de wereld gevoed
‘niet met koren maar / telkens met de mogelijkheid: het zij’ (aardige dubbelzinnigheid,
die twee laatste woorden: moge het zijn én onzijdig of vrouwelijk). Sanders'
persoonlijke versie is over het geheel genomen geen verbetering. De eenhoorn van
Rilke bleef juist door het zuiver portretmatige geheimzinniger en verlokkender, maar
de nieuwe ‘imitation’ is wel typerend voor de poëzie in Waaien op het dek. Qua
onderwerp: het sprookjesachtige mythische dat gevoed wordt door de verbeelding;
wat betreft de werking van het vers: trekt men Rilkes aandeel eraf dan blijft een
schimmenspel over, waarin steeds een concreet beeld lijkt te zullen ontstaan dat dan
net voor het tastbaar wordt, weer verdampt.
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Cees Sanders, foto Chris van Houts

Ondanks een klaarblijkelijk autobiografische aanleiding zijn de meeste gedichten
van Sanders onrealistisch, mistig soms. Het lijkt of de werkelijkheid deze man
voortdurend mythische en allegorische associaties bezorgt. Van begin tot eind is zijn
fantasie werkzaam, op een ongewone en aparte maar ook tamelijk vermoeiende
manier.
De verschillende cycli zijn ‘op locatie’ gedicht: het ouderlijk huis, Hollandse
rivieren, Griekenland, Parijs, Haarlem, de Antillen. Al deze plekken kregen van
Sanders een gelijksoortige mythologische, sprookjesachtige invulling, meer alsof hij
ervan droomt dan dat hij er werkelijk is. De meest merkwaardige uiting daarvan is
het lange gedicht ‘Een zomercarrière, geschreven op een vakantieverblijf in
Griekenland.’ Van die aanleiding bleef weinig over, het geheel is door idioom en
beeldspraak getransformeerd tot iets onstoffelijks. De sfeer van het gedicht herinnert
aan Nijhoffs Awater, ook hier een hoofdpersoon die de wereld aan zich ziet voltrekken
en er signalen uit opvangt om aan haar deel te nemen. De ‘Awater’ in dit gedicht is
Politeia: ‘Uit de mythe stapt Politeia, een badmuts op, / Zij reikt me haar transparante
paraplu, / wat mensen im- en exporteren weet zij/zij is ter huize van haar hotel een
fotomodel / te midden van haar boeken spreekt zij / wijzer dan mijn leraar klassieke
talen.’

Persoonlijke mythe
Zij is alter ego, masker en spiegel van de ik-figuur, met een veelzijdige
persoonlijkheid: praktisch, werelds, belezen en melancholiek. Tegelijkertijd
vertegenwoordigt ze zijn diverse ervaringen, aan het strand, bij de douane, in hotels,
tijdens het lezen van een boek. Haar aanwezigheid in de ziel van de dichter wordt
allegorisch verbeeld, zij is zijn reisgenote.
Ik heb me naar behoren het hoofd gebroken over haar naam, die iets als ‘openbaar
leven’ of specifieker ‘staat’ betekent. Laten we zeggen dat ze de naar buiten gekeerde
kant van de ik vertegenwoordigt. Maar uit welke mythe gestapt? Niet uit een klassieke,
want daarin is haar naam onbekend. Sanders heeft haar tot ster van zijn persoonlijke
mythe gemaakt, zij is dus, met al haar extraverte activiteit, een produkt van zijn
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innerlijke verbeelding. Dit lijkt me 's dichters grondhouding: handelen en
aanwezigheid zijn produkten van de fantasie.
Deze poëtische claim botst met de buitenwereld, die de dichter in de vorm van
belastinggaarders en schuldeisers in diverse gedichten achtervolgt. Onder hun bewind
‘moet ik nog voor elke zin geld betalen.’
Zo wordt in ‘Een zomercarrière’ allegorisch verbeeld de vlucht uit de werkelijkheid,
die in Sanders' opvatting de poëzie kennelijk is. Zijn doelbewuste wereldvreemdheid
zorgt voor talloze passages waarin je het gevoel hebt in een doorzichtige taal- en
beeldbol net een klein eindje boven de werkelijkheid te hangen.
‘Juist is: wij varen op Caesars waterontwerp
met veel wijn moet ik horizon zien te houden.
Zij moedigt me aan, schatert in deze nacht
van schandknapen, overspelers, hoereerders
mijn spraak verdubbelt haar zeemansliedjes
die tegen de muren van het kanaal slaan.
Buitengaats laat zij het anker vallen
en werpt op de sterren vliegtuigjes
van Paulus correspondentie gebouwd,’

Een droom
Eerlijk gezegd vermocht dit soort overmatige verbeelding niet mij tweehonderd
regels achtereen te boeien. De geheimzinnige voorstellingswijze keert zich op zeker
moment tegen zich zelf, het wordt een geforceerd, autonoom universum, een droom
waaruit de dichter tot zijn laatste snik niet ontwaken wil. En de lezer maar meezweven,
zonder precies te weten waarboven en waartoe. In dat opzicht laboreert Sanders
poëzie aan een typische debutantenkwaal, zij is door de subjectieve inzet wat al te
eigenaardig geworden, en verliest gaandeweg aan kracht.
Maar in zijn kortere gedichten
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komt het programma der verbeelding beter tot zijn recht. De werkelijkheid wordt
daarin steeds als een verleidster, hoer en muze ineen, voorgesteld. Sanders steekt
dan feestredes en liefdesverklaringen aan haar af zonder haar daadwerkelijk te
beminnen. Resultaat: eigenaardige, wat surrealistische stad- en landgezichten, met
heel vaak vindingrijke regels. Vooral de stad Haarlem heeft de dichter geïnspireerd
tot fraaie verzen, waarin een wat zondagse, onwerkelijke sfeer heerst, ‘wanneer de
terrassen in de kelders zijn opgeslagen’. Treffend (ja, hoe moet je het anders noemen?)
zijn ook de slotregels van het gedicht ‘Gecostumeerd’:
‘Hetzelfde sprak mijn minnares wel aan
vaak is zij besproken, haar hand gekust
want welke straatgenoten kende zij niet
daar gaat meneer Bomans: dag Mijnheer!’

Een vreemd, wat absurdistisch einde dat aan de taal uit ‘Herenleed’ doet denken. En
voor het overige, samenstellers van komende ‘Land der letteren’-bloemlezingen
zullen zeker niet aan Sanders' debuut voorbijgaan.
De stijl van Waaien op het dek zou ik ‘langdurig’ willen noemen. Er lijkt geen
einde aan de zinnen te komen, waarin beelden ononderbroken in elkaar overvloeien.
In de ganse bundel telde ik zegge en schrijve twee witregels, geen getuigenis van
interne afgerondheid. Deze vorm houdt onmiskenbaar verband met de droomachtige
inhoud van deze poëzie. Aan de andere kant krijgt het ook iets praterigs; je hebt
eigenlijk nooit het idee dat het nu allemaal gezegd is. De bard rapsodieert almaar
voort, tot in het ongrammaticale en ommetrische door:
‘Voor mij had ik mijn koffertje geplaatst
waaruit verzameld oliën die een vlies
moesten maken om mijn emotie om schoonheid
ook om zand en wind van mij weer te keren,’

Bijzondere prentjes
Mijn oordeel over Waaien op het dek is tweeslachtig: het is een intrigerende en
tegelijk wat teleurstellende bundel. Sanders laat bepaald een authentiek geluid horen,
en hij beschikt over een veelbelovende fantasie aan taal en beeld. Maar ik mis ook
enige strekking of kernachtigheid in zijn gedichten. Ze lijken slechts te dienen tot
het oproepen van bijzondere prentjes.
Zijn stijl is me al met al net iets te onveranderlijk, waardoor zijn verzen in een
bepaald opzicht doen denken aan de smeuïge elegieën van Hans Lodeizen. Een
korzelige, rationele of wrange regel zou mij persoonlijk wel eens goed doen. Maar
nee, de dichter prefereert het om je te laten doezelen. Zelfs de meest banale
(aan)gelegenheid wordt nog door een aangenaam, maar weinig prikkelend licht van
schoonheid overspoeld, zoals deze café-scène in het gedicht ‘Een straatgod’:
‘Het cafélicht streelt de nacht
waaruit ik van mijn fiets opsta,
om een vrouw speel ik er met stenen
(is zij in mijn hoofd aan het slapen?)
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Het glas stoot ik, een straatgod slechts,
aan woorden overspelig van haar
die reeds voor het sluitingsuur
mijn nota op haar kassa schrijft.
O, zij bant mannen aan ranzige dromen,
naar een fysieke transactie taalt zij niet,
zij heeft deze dobbelstenen opgeschilderd
als haar ogen, als haar nagels bijgevijld.
Op mijn bagagedrager zit zij niet, zij
houdt mijn glas in het laatste afwaswater,
kijkt niet om voor verre lichte steden
maar duwt mij haar vinger op de mond.’

Een mooi gedicht, ongetwijfeld, plastisch en toch vol dichterlijke vrijheid, maar het
blijft voor mijn gevoel een beetje om zijn eigen kern schuimen. Stellig bots ik hier
persoonlijk met Sanders' vloeiende passiviteit, die in de opmerkelijkste regel uit de
bundel als volgt tot uitdrukking komt: ‘Als het zo in de wereld toegaat / zal hij zeker
zijn nut hebben / of ik moet me sterk vergissen.’ Ik denk dus dat hij zich vergist,
maar zijn vergissen is dichterlijk.
■
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Een weinig vrolijk spel
Julio Cortázars verhalen met de dood als inzet

Julio Cortázar, foto Anne de Bruinhoff

Bestiarium Einde van het spel door Julio Cortázar Vertaling: prof. dr.
J.A. van Praag en Barber van der Pol Uitgever: Meulenhoff, 126 & 167
p., f24,50 & f26,50
Maarten Steenmeijer
De eerste verhalenbundels van Julio Cortázar zijn hier destijds in verschillende
bloemlezingen terechtgekomen. Onder de titels Bestiarium en Einde van het spel
zijn bijna alle verhalen uit Brief aan een meisje in Parijs en Circe nu voor het eerst
in de oorspronkelijke samenstelling uitgegeven, zonder dat deze ‘nieuwe’ ordening
overigens voor grote verrassingen zorgt. Bij Cortázar doet zich namelijk het
paradoxale feit voor dat ieder verhaal volkomen op zich zelf staat, terwijl al zijn
verhalen toch een onmiskenbaar geheel vormen. Datzelfde is het geval met het werk
van de Braziliaan Dalton Trevisan, ook een schrijver die laat debuteerde.
Cortázars pleidooien voor meer gevoel voor humor, meer erotiek en meer vrijheid
in de literatuur hebben geleid tot de identificatie Cortázar/spel, waar titels als Rayuela:
een hinkelspel en 62-bouwdoos uiteraard ook toe hebben bijgedragen. Er zit inderdaad
veel spel in deze verhalen: een man gaat deel uitmaken van de roman die hij aan het
lezen is. Een afgodsbeeld brengt de opgravers tot dezelfde rituelen als de
oorspronkelijke aanbidders. Een huisbewaarder braakt konijntjes. Een bewoner van
Buenos Aires krijgt een motorongeluk, komt op de operatietafel en belandt bij de
Azteken. Maar geen vrolijk spel: de lezende man wordt vermoord; de ene archeoloog
vermoordt de andere; de konijntjesbraker pleegt zelfmoord; de man in het ziekenhuis
komt terecht in een Azteekse bloemenoorlog en wordt geofferd.
Hoewel Cortázars verhalen veel minder macaber zijn, hebben de verhalen van Poe
(die hij allemaal heeft vertaald) hun sporen achtergelaten: de hoofdpersonen zijn
binnen hun eigen wereld de dupe van ziekte of (zelf)moord. Dit wil niet zeggen dat
zij zich zelf pijnigen, want dan is het alsof zij willens en wetens te werk gaan. Ze
zijn weerloos, slachtoffer van zich zelf. De konijntjes die gebraakt worden in ‘Brief
aan een meisje in Parijs’, de tijger die dreigend rondwaart in ‘Bestiarium’, zij vormen

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

de produkten van een grootse verbeelding die zich tegen zich zelf keert. De mens
als slachtoffer van zijn ongrijpbare schaduwen.

Mislukte levens
De grootste en dus meest bedreigende onbekende is de dood. Hoezeer Cortázar er
ook in slaagt om andere werkelijkheden dan de ons omringende, banale wereld op
te roepen, aan één werkelijkheid ontkomt niemand: de dood. Moord, zelfmoord en
andere, iets rustiger manieren van doodgaan vormen, ook in Cortázars latere verhalen,
het grimmige decor van het spel. De dood laat in zijn onherroepelijkheid niet met
zich spelen, hij is de wrede spelbreker. De dood maakt dat de mens zich schuldig
voelt, al weet hij niet waarom hij schuldig is, zoals de twee passagiers in ‘De bus’
niet weten waarom de andere passagiers, die allen op weg zijn naar een begraafplaats,
hen zo onheilspellend aanstaren en waarom de chauffeur hen zo agressief behandelt.
In ‘Een gele bloem’ lijkt de hoofdpersoon zich te verzoenen met zijn sterfelijkheid,
want hij is blij als zijn opvolger (een jongetje dat precies op hem lijkt en dat hij
toevallig tegen is gekomen) overlijdt. Zo komt er tenminste een einde aan zijn
‘onbenullige, mislukte leven’. Maar als hij beseft hoe onherroepelijk zijn sterven zal
zijn (‘er zou niets, volstrekt niets zijn’), gaat hij koortsachtig op zoek naar een nieuwe
opvolger.
Tijdens het lezen van deze verhalen krijg je even het gevoel dat je vliegt, zoals
het kind in ‘Venijnen’. De klap laat echter niet lang op zich wachten: ‘het was
allemaal zo echt, net of je wakker was, alleen was het gekke bij die droom dat ik
altijd droomde dat ik wakker was, dat ik echt vloog, dat ik het vroeger gedroomd
had maar dat het deze keer echt was, en als ik dan wakker werd was het net of ik op
de grond viel, erg naar, je kon wel gaan lopen of hollen maar je hield altijd dat
gewicht, na iedere sprong kwam je weer op de grond terecht.’
Achter Cortázars virtuoze spel schuilt een groots medelijden met de mens,
slachtoffer van een onrechtvaardige spelbreker.
■
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Afstandsbediening
Louter om de eer
Nico Scheepmaker

De schijf (foto Anefo)

Aan de vooravond van de uitreiking van de Zilveren Nipkowschijf en Zilveren
Reismicrofoon die jaarlijks door een jury van tv- en radiocritici worden toegekend,
verscheen op de voorpagina van de Gooi- en Eemlander het volgende commentaar:
‘Morgen worden de Nipkowschijf en de Zilveren Reismicrofoon uitgereikt. Dat
lijkt heel wat, want de Vara (in beide gevallen winnaar) zal het feest via radio en
televisie uitzenden. Maar al die opwinding vermag toch niet weg te poetsen, dat die
hele Nipkow-fanfare niets voorstelt.
De gelauwerde prijswinnaars zouden zich betere onderscheidingen kunnen
voorstellen. Immers, we hebben hier te maken met prijzen die zijn toegewezen door
een handjevol journalisten, die op kosten van hun baas voor omroeprecensent mogen
spelen. Zulks gaat niet noodzakelijkerwijs gepaard met deskundigheid. Maar omdat
het journalisten betreft, die hun eigen dikdoenerij omhoog kunnen en mogen schrijven,
lijkt het ineens heel wat.
Ten onrechte. Ook de prijswinnaars van dit jaar verdienen gekwalificeerdere jury's.
En dus ook betere prijzen. Want zo'n Nipkowschijf, ach, het is een aardig ding, maar
als maat der dingen is hij volstrekt waardeloos. Afschaffen dus.’
Ik heb in de kwart eeuw dat ik (eerst vijftien jaar dagelijks, daarna wekelijks)
tv-recensies schreef voor de GPD-bladen waaronder de Gooi- en Eemlander, een
heilig ontzag ontwikkeld voor hoofdredactionele commentaren, ten dele ook omdat
zij doorgaans anoniem zijn en daardoor iets canonieks krijgen, en mijn eerste reactie
toen ik het bovenstaande las was dan ook: ‘Bravo! Die zit! Goed gebruld, leeuw!
Die kunnen ze in hun zak steken! Weg met de Nipkowschijf!,’ maar toen ik er even
over na ging denken begon ik toch te twijfelen. Niet aan alles natuurlijk. Ik ben het
van harte eens met de volgende uitspraken:
1. ‘De gelauwerde prijswinnaars zouden zich betere onderscheidingen kunnen
voorstellen.’
Dat is zeker juist. Aan de Zilveren Nipkowschijf is geen geldprijs verbonden, zoals
aan zoveel andere prijzen. Het gaat louter om de eer (en die zilveren schijf dus, maar
die brengt op het Waterlooplein weinig op). Des te aardiger, nu ik er over nadenk,
dat niemand de prijs ooit geweigerd heeft, terwijl er nu toch al sinds 1961 in totaal
negenentwintig (29) Zilveren Nipkowschijven zijn uitgereikt!
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2. ‘We hebben hier te maken met prijzen, die zijn toegewezen door een handjevol
journalisten, die op kosten van hun baas voor omroeprecensent mogen spelen.’
Heel juist! Het handjevol journalisten dat dit jaar de prijzen toekende, bestond
welgeteld uit twaalf (12) man. Dat mag, vergeleken met de jury's van doorgaans zo'n
man/vrouw of vijf die literaire prijzen toekennen, of filmprijzen, of dagbladprijzen,
of prijzen in de sectoren schilderkunst, dans, beeldhouwkunst en architectuur, toneel
en muziek, een kolossaal aantal zijn, dat neemt niet weg dat zij verre in de minderheid
waren bij de publieksjury die ieder jaar de Televizierringen toekent. Maar die spelen
tenminste niet op kosten van hun baas (en dus uiteindelijk van de belastingbetaler!)
voor omroeprecensent! Het is goed dat deze zelfkritiek nu eens niet van buitenaf,
maar van binnenuit komt!
3. ‘Zulks gaat niet noodzakelijkerwijs gepaard met deskundigheid.’ Ook dat lijkt
mij niet voor tegenspraak vatbaar. Hoe vaak zien we niet dat twee recensenten een
volstrekt tegenovergestelde mening over iets hebben. Het kan dus moeilijk anders
dan dat een van de twee ongelijk heeft en derhalve van deskundigheid gespeend is.
Als tv-criticus ben ik er niet weinig trots op, dat juist een mediadeskundige als eerste
heeft durven uitspreken dat het feit dat een journalist op kosten van zijn baas voor
sportjournalist speelt, of parlementair redacteur is, of economisch redacteur, of
kunstredacteur, of omroeprecensent, nog niet hoeft te betekenen dat hij op zijn gebied
ook deskundig is. Menige krantelezer, en menige sportcrack, politicus, zakenman
en toneelspeler zullen het daar trouwens van harte mee eens zijn!
4. ‘Maar omdat het journalisten betreft, die hun eigen dikdoenerij omhoog kunnen
en mogen schrijven, lijkt het ineens heel wat.’
Hier heb ik even zitten puzzelen, hoewel ik bij het lezen hiervan onmiddellijk aan
een bepaalde journalist dacht en heftig ja begon te knikken. Dit lijkt een tweeledige
kritiek. Op het feit dat die journalisten hun dikdoenerij (de prijstoekenning?, de
televisie?, ik raakte even het spoor bijster) omhoog kunnen schrijven oefent de
schrijver kritiek uit, maar dus ook op het feit dat zij dit mogen, - van hun
eerdergenoemde baas, in casu de hoofdredacteur. Kritiek dus op de hoofdredacteur,
en dat in een hoofdredactioneel stuk, zodat we veilig kunnen aannemen dat het
commentaar niet door de hoofdredacteur is geschreven, maar door zijn
mediadeskundige. Met die kritiek ben ik het dus allerminst eens!
5. ‘Ook de prijswinnaars van dit jaar verdienen gekwalificeerdere jury's.’
Hier zeg ik: ja en nee. Nee tegen het woord ‘jury's’, - één jury moet genoeg zijn.
‘Maar dan wel gekwalificeerder!’ zult u met de schrijver uitroepen. Ik aarzel. Ik zou
denken: je bent gekwalificeerd of je bent niet gekwalificeerd, en als je gekwalificeerd
bent is er geen reden iemand te nemen die nóg gekwalificeerder is, want dan gaat
men weer op zoek naar de gekwalificeerdst en de allergekwalificeerdste, dus hier
verstout ik mij toch even een vraagteken.
Trouwens, nu ik toch in de contramine ben, ik kan me niet voorstellen dat de
prijswinnaars van dit jaar een andere of betere jury gehad zouden willen hebben,
want wie garandeert dat zij dan ook deze zo hooggewaardeerde prijzen gekregen
zouden hebben?
6. ‘Want zo'n Nipkowschijf, ach, hij is een aardig ding, maar als maat der dingen
is hij volstrekt waardeloos.’
Ook dat ben ik gloeiend met de schrijver eens: hij is een aardig ding, maar een
ding als maat der dingen is volstrekt waardeloos, zoals ook een meter als maat der
meters volstrekt waardeloos is.
7. ‘Afschaffen dus.’
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Dat is eigenlijk het enige punt waarop ik het niet met de schrijver eens ben, - hij
zal me dat vergeven. De Zilveren Nipkowschijf is sinds 1961 toegekend aan Pierre
Janssen (Avro), Leen Timp (Avro), Wim Meuldijk (Vara), Lou de Jong (NOS), Mies
Bouwman (Avro), Hans Gomperts (Avro), Rudi Carrell (Vara), Kees van Langeraad
(NOS), Brandpunt (KRO), Eric de Vries (Nederland), Piet Kaart (KRO), Bob Rooyens
(Avro), Dimitri Frenkel Frank (Vara), Koos Postema (Vara), Henk Mochel (NCRV),
Hans Keller (VPRO), Kees van Kooten en Wim de Bie (VPRO), Culemborg...
bijvoorbeeld (VPRO), Jaap Drupsteen (VPRO), Kees van Kooten en Wim de Bie
(VPRO, tweede maal), Ikon, J.J. de Bom (Vara), Opname (Vara/Werkteater), Marcel
van Dam (Vara), Kees Boomkens (KRO), Afdeling Culturele Programma's (NOS),
Afdeling Filmzaken (Vara).
De Zilveren Nipkowschijf mag dan geen maat der dingen zijn, maar blijkens
voorgaande lijst wel een maat voor kwaliteit en goede smaak. Handhaven dus!
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Kennis & Vernuft
De biologie van het zinloze
Rob Sijmons
Hoog in de Pyreneeën, moeizaam het complete tenthuishouden torsend, gemaakt
evenwichtig ademend en aan elke stap een bestudeerde traagheid gevend, met slechts
een vermoeden van vergezichten achter de nevels, komt vanzelf weer de
onvermijdelijke oervraag van de bergwandelaar boven: wat is het doel van dit zinloze
gepeiger?
Er is wel iets van een beloning, de schitterende panorama's die de wandelaar
exclusief krijgt, de charme van de verlatenheid en de romantiek van het kampvuur
voor dat eenzame tentje bij zonsondergang. Maar meestal is het zwoegend duizend
meter stijgen om daarna, soms weer even vermoeiend, de hoogtewinst te verspelen.
Thuis weet ik dit soort vakantie dan weer enthousiast te verkopen; maar het blijft
een lofzang op de zinloosheid. Zoals Sir Edmond Hillary zei toen hij, na de eerste
beklimming van de Mount Everest, de vraag beantwoordde waarom hij die berg zo
nodig op moest: ‘Omdat hij er is.’ Zo'n zinledige ‘verklaring’ staat haaks op elke
wetenschappelijke beschouwing; maar als ze voor één groep wetenschappers
onbevredigend is, dan wel voor evolutiebiologen, die achter elk verschijnsel per
definitie een evolutionair doel moeten zien. En dat terwijl juist zij vaak met de
(schijnbaar) meest onzinnige vormen van gedrag geconfronteerd worden. In zijn
mooie bundel korte essays Ever since Darwin (Pelican, 1980) noemt Stephen Jay
Gould het bizarre voorbeeld van de ‘moedermoord’ bij een soort vliegjes. Onder
bepaalde omstandigheden is de voortplanting bij de vrouwtjes ongeslachtelijk. Al in
de larve- of popfase van hun bestaan ontwikkelen zich in het lijf van de moeder de
jongen. Niet in de ‘baarmoeder’ maar midden in het gewone weefsel. Dat de jongen
daarna als voedsel opeten: ‘ze verslinden hun moeder van binnenuit,’ zoals Gould
schrijft. Al een paar dagen later - veel sneller dan bij de geslachtelijke voortplanting
- krijgen de jongen eigen kroost die opnieuw hun moeder opeten.
‘De theorie van natuurlijke selectie,’ aldus Gould, ‘ontvangt de sterkste
ondersteuning als we bevredigende verklaringen bedenken voor verschijnselen die
ons intuïtief treffen als bizar of zinloos.’ Voor zinloos gedrag is geen plaats, zo lijkt
het, en het moet gezegd: voor het moedermoorden is een redelijk plausibele verklaring
bedacht. De betreffende vliegjes leven namelijk afwisselend in perioden van immens
voedseloverschot en grote schaarste. Ze zijn afhankelijk van een paddestoel: heeft
een vliegje er een gevonden, dan verkeert het in luilekkerland; is de paddestoel op,
dan is het hongeren en zoeken geblazen.
Als overlevings-strategie - een centraal doel in evolutie en natuurlijke selectie is het bizarre gedrag van de vliegjes prima. Bij overvloed aan voedsel wordt zoveel
mogelijk energie geïnvesteerd in de produktie van nageslacht. Zodra de voedselramp
daarna toeslaat, levert de ruime aanwezigheid van kroost een grotere kans op
overleving van de soort.
Getroffen door een fascinerende zin las ik onlangs ook wat recent onderzoek over
enigszins bizar seksueel gedrag bij krekels. Eerst de zin, over het bruiloftsvoederen
door insektenmannetjes: ‘Voedselgeschenken aangeboden aan vrouwtjes voor, tijdens
of na de paring, bestaan onder meer uit prooi die door hetmannetjes gevangen is,
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afscheidingen van klieren en, in sommige gevallen, het eigen lichaam van het
mannetje.’
Het krekelonderzoek van de Canadees Scott Sakaluk (Science, 10 februari 1984)
betreft overigens alleen de afscheidingen van de (geslachts)klieren. Het doel daarvan
is volgens hem: zorgen dat het sperma lang genoeg onaangeraakt blijft om de
bevruchting te laten plaatsvinden. Het vrouwtje eet eerst de kennelijk zeer lekkere
‘spermatophylax’ alvorens te beginnen aan de voor de bevruchting belangrijke
sperma-ampullen. Maar dan zijn er al vijftig minuten verstreken, en is zij al bevrucht.
Evolutie-biologie is onvermijdelijk zonder kosten-baten-analyse, en bij de krekelsoort
van Sakaluk zijn de kosten van het bruiloftsvoeren ‘niet verwaarloosbaar’: tot zes
procent van het lichaamsgewicht van het mannetje. Maar voor het verzekeren van
de voortplanting is dat natuurlijk weinig (en zeker minder dan het hele
lichaamsgewicht, wat dus ook kan voorkomen). Dat dergelijke onderzoekers eigenlijk
halve economen zijn blijkt ook uit het werk van de Australiër Darryl Gwynne naar
hetzelfde fenomeen bij een andere krekelsoort. Hij toetst de bruiloftsmalen aan de
‘theorie van de ouderlijke investering’: voeren door het mannetje verhoogt de ‘fitness’
van het vrouwtje en beïnvloedt tevens het patroon van seksuele selectie. Vrouwtjes
die goed gevoerd worden, hebben namelijk een groter succes bij de voortplanting
omdat zij meer en grotere eitjes leggen.
Vrouwtjes blijken dan ook een voorkeur te hebben voor mannetjes die grotere
spermatophylaxen produceren: dat is het evolutionaire selectie-argument. Veldstudies
hebben zelfs een ‘rol-omkering bij het voortplantingsgedrag’ onthuld, waarbij
vrouwtjes agressief strijden om mannetjes die in staat zijn tot produktie van dergelijk
voedsel, aldus Gwynne in Nature (26 januari 1984).
Onderzoekstechnisch zijn dit natuurlijk wetenschappelijke hoogstandjes, maar de
manier waarop het middel aan het doel geplakt wordt verdient toch geen ereprijs
voor elegantie. De vraag is overigens of op dit terrein elegantie te verwachten is.
Misschien leven we nog steeds te veel in het idee dat de natuur, al dan niet met God
als architect, perfectie oplevert. Een misvatting die al door de vader van de
evolutietheorie bestreden is. Darwin, zo schreef Nobelprijswinnaar François Jacob,
‘heeft constant het argument van de perfecte schepping bestreden. In de hele Origin
of Species benadrukt Darwin de onvolmaaktheden in structuur en functie van de
levende wereld. Hij houdt niet op met onderstrepen van de bizarheden, en de vreemde
oplossingen die een rationele God nooit benut zou hebben.’ (Le jeu des possibles,
Livre de poche, 1981).
‘De natuurlijke selectie,’ aldus Jacob,’ werkt niet op de manier van een ingenieur
maar van een knutselaar. Een knutselaar die nog niet weet wat hij zal gaan
vervaardigen, maar alles wat hem voor handen komt, pakt voor een nieuwe functie.’
Zo'n imperfecte knutselaar moet ook onvolmaakte en soms zinloze produkten
afleveren; maar de vraag naar de biologie van het zinloze (gedrag) is kennelijk te
veel - of per definitie een onmogelijke. Misschien wel een vraag als het raadsel dat
Alice van de Mad Hatter opkreeg. ‘Ik geef het op,’ zei Alice uiteindelijk. ‘Wat is het
antwoord?’
‘Ik heb er geen idee van,’ zei de Hatter.
‘Ik evenmin,’ zei de Maartse Haas. Alice zuchtte vermoeid. ‘Ik geloof dat je wel
iets beter met de tijd kunt doen,’ zei ze, ‘dan het opgeven van raadsels die geen
antwoord hebben.’
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Yrrah
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De blauw geruite kiel
Jaargang 8 - nr. 37 - 22 september 1984
Redactie: Karel Eykman, Aukje Holtrop, Marjo
van Soest
De barometer van de politiek
Het Witte Huis krijgt bezoek
Zelf houd ik niet van beeldspraak.
Politici lijken er juist een voorkeur voor te hebben.
Ministers worden teruggefloten als ze iets fout doen. Wil iemand een beslissing
terugdraaien, dan kan dat niet want dat is een gepasseerd station. Een keer las
ik: de wereldeconomie holde bergafwaarts met de regelmaat van een klok. Want
beeldspraak leidt snel tot blunders.
Maar ik hoef hier geen taalonderwijs te geven - dit stukje gaat over
internationale politiek. Als daarover geschreven wordt, zijn vooral
meteorologische termen erg geliefd. Praagse of Poolse lentes, hete zomers,
verkoelde betrekkingen.

Aktueel
Om de verhouding tussen Rusland en Amerika te beschrijven hebben commentatoren
al sinds de Tweede Wereldoorlog genoeg aan één seizoen: de winter. Soms dooit het
een beetje, soms lijkt het zelfs of de lente nu toch eindelijk aanbreekt - maar dan
volgen toch weer lange periodes van vorst.
Sinds Ronald Reagan in 1980 president van de Verenigde Staten werd heeft het
voortdurend gevroren, hard gevroren zelfs.
Walter Mondale, de tegenkandidaat van Reagan bij de komende
presidentsverkiezingen, heeft zijn rivaal verweten dat het niet eerder is voorgekomen
dat een Amerikaanse president na vier jaar nog steeds geen enkele Russische leider
had ontmoet.
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Nancy en Ronald Reagan (tekening: David Levine

Reagan antwoordde dat hij er toch niets aan kon doen dat die Russen steeds
doodgingen nog voor hij tijd had gehad om het begin van een relatie met ze op te
bouwen. Geen enkele andere Amerikaanse president, zei Reagan had ooit eerder ‘in
drie jaar tijd met drie verschillende Sovjet-leiders te maken gehad’: Breznjev,
Andropov en Tsjernenko.
Vlak voor de verkiezingen is Reagan er nu toch in geslaagd een ontmoeting met
een machtig lid van de Russische regering te organiseren. Op uitnodiging van de
Amerikaanse president zal op 28 september de Sovjetminister van Buitenlandse
Zaken Andrei Gromyko het Witte Huis bezoeken.
Lichte dooi? Het begin van een nieuwe lente? Een pauze tussen twee periodes van
vorst?
In ieder geval is het een ontmoeting tussen twee berekenende oude mannen, die
er beiden belang bij hebben dat de temperatuur niet onder het nulpunt blijft.
Reagan niet omdat hij er bij de verkiezingen nadeel van kan hebben als hij wordt
afgeschilderd als een koudeoorlogshitser die een geprek met de Sovjetunie uit de
weg gaat.
En Gromyko niet omdat de Russen ook wel weten dat Reagan hoogstwaarschijnlijk
de Amerikaanse presidentsverkiezingen zal winnen. En ze dus in de komende vier
jaar met diezelfde Amerikaanse president te maken zullen krijgen. Een president die
nu, voor zijn herverkiezing, waarschijnlijk inschikkelijker zal zijn dan daarna.
KEES SCHAEPMAN

Hexerij op de Mont Louis
Kenners spreken van hex; officieel heet het uranium-hexafluoride; maar iedereen
kent de stof voornamelijk als het gevaarlijke spul uit het bij Oostende
verongelukte schip Mont Louis. Wat zijn nu die gevaren? En waarom verscheept
Frankrijk hex naar Rusland om het daarna weer als nóg gevaarlijker ‘verrijkt’
hex terug te krijgen?

Aktueel
De ruim 200.000 kilo hex zit in extra stevige vaten. Zolang die heel blijven, is er
weinig aan de hand. Barsten ze open, wat niet direct te verwachten is, dan kun je
beter maken dat je wegkomt. Want hex zelf is buitengewoon giftig. En als het in
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aanraking komt met water (of zelfs waterdamp, altijd in de lucht aanwezig) dan
vormen zich andere uiterst giftige stoffen.
Uit hex plus water ontstaat bij voorbeeld het giftige en bijtende gas fluorwaterstof.
Zelfs gas is niet bestand tegen de bijtende werking van deze stof; hij wordt dan ook
gebruikt voor etsen: dan wordt glas weggevreten waar je fluorwaterstof op brengt,
het wordt dof, je kunt zo patronen, teksten en zelfs tekeningen aanbrengen. De stof
werkt net zo bijtend op ogen, huid en ademhalingsorganen van de mens. In ernstige
gevallen ga je er aan dood. Al heel kleine hoeveelheden zijn schadelijk: miljoenste
grammen per liter lucht.
De bijtende werking van fluorwaterstof tast ook metalen aan. Dan vormt er zich
waterstofgas: dat is brandVervolg op pagina 58
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Hexerij op de Mont Louis - vervolg
baar en kan ontploffingen veroorzaken.
Nu worden er meer zwaar giftige stoffen over zee vervoerd; als er daarbij een
groot ongeluk gebeurt, merk je er weinig van op de tv of in de krant. De oorzaak:
hex is ook nog radioactief. Dat betekent: de stof zendt gevaarlijke straling uit. Straling
waarvan je ernstig ziek kunt worden, en bij voorbeeld kanker kunt krijgen. Nog nooit
is een schip verongelukt waarin radioactieve stoffen vervoerd worden: daarom vechten
journalisten om in een vliegtuig te komen dat over het wrak van de Mont Louis heen
vliegt: alles wat voor de eerste keer gebeurt, heeft veel aandacht; de volgende keer
zal de aandacht wel veel minder zijn. Hex straalt wel, maar veel is het niet, en de
giftigheid is een veel belangrijker gevaar. Maar stralingsgevaren staan zeer in de
belangstelling vanwege de verhitte meningsverschillen over kernenergie. In
kerncentrales wordt namelijk elektriciteit opgewekt waarbij straling werkt als een
soort ontsteker voor de brandstof. Natuurlijk hex straalt daarvoor gemiddeld niet
genoeg. Door de zogenaamde verrijking kun je hex veel stralender maken - waardoor
dus ook de straling veel gevaarlijker wordt. Frankrijk, waar de hex van de Mont
Louis vandaan komt, heeft zelf grote verrijkingsfabrieken. Maar kennelijk is het
nogal goedkoop om de verrijking in Rusland te laten uitvoeren. Dat gebeurde, tot de
ramp met de Mont Louis, volstrekt in het geniep. Waarschijnlijk omdat je van verrijkt
hex ook atoombommen kunt maken. En Frankrijk, dat zijn eigen atoombommen juist
op Rusland richt, levert zijn ‘tegenstander’ dus - zij het tijdelijk - grondstof voor
bommen die eventueel tegen Frankrijk gericht zouden kunnen zijn. Niet veel Fransen
zullen zo'n handeltje begrijpen, denk ik.

Het wrak van de Mont Louis brak na de storm van 10 september doormidden waarbij ook nog
olie uit het schip vrij kwam. Op het bergingsvaartuig 10 van de opgeviste vaten (foto: ABC)

Niet alleen tussen Frankrijk en Rusland pendelt hex. Zo heeft ook ons land een
verrijkingsfabriek, in Almelo. Die moet natuurlijk ook geregeld hex aan- en afvoeren.
Bij voorbeeld naar Engeland. Volgens de milieugroep Greenpeace gaat dat vervoer
vier keer per week over zee. Als lading bij North Sea Ferries, passagiersboten die
varen tussen Rotterdam en Hull. Dat is de firma die reclame maakt met de stem als
een scheepshoorn, die in half-Engels zegt dat ze zeer goed zijn (Ferrrry Gooood).
Of ik me, nu ik dat weet, daar nog zo goed aan boord zou voelen: dat laat zich raden.
ROB SIJMONS

Oep! Oproep! Oproep! Oproep! Oproep! Oproep
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Dit zijn uitspraken van kinderen over kindermishandeling. We willen graag ook van
jullie weten wat jullie meemaken aan gewelddadigheid. SLAAN, MEPPEN,
RAMMEN - iedereen, jong tot oud, weet wat het is en iedereen kan er het slachtoffer
van worden. Van heel jong tot en met stokoud. Er zijn kinderen die andere kinderen
hardhandig aftuigen, vaak zonder dat ouderen daar weet van hebben. Er zijn ook
kinderen die door ouderen, zelfs door hun ouders, ernstig worden mishandeld. En
dan zijn er jongeren die ouderen in elkaar slaan, en het komt ook voor dat kinderen
hun eigen ouders meppen. Niet één keer een mep, maar regelmatig. Een rot onderwerp,
maar we willen het er toch eens over hebben. Er wordt wel door volwassenen over
geschreven, maar van de kant van de kinderen zelf is nog weinig bekend. En daarom
plaatsen we deze oproep. In het najaar, vlak voòr de herfstvakantie, verschijnt er
weer een

extra dikke Blauw Geruite Kiel
die voor een groot deel door jullie gemaakt moet worden. Vorig jaar ging het over
racisme en discriminatie, dit jaar

over agresssie en gewelddadigheid.
Zouden jullie voor ons willen opschrijven wat jullie in je omgeving, op school, thuis,
in de buurt meemaken aan gewelddadigheid? Heb je het zelf aan den lijve
ondervonden of heb je ermee te maken gehad? Knokpartijen die uit de hand liepen,
vernielingen zomaar nergens om, ouders of leerkrachten die hun zelfbeheersing
verliezen en een klap uitdelen? Wat is agressie precies, gaat het alleen over slaan en
mishandelen of zijn er ook andere manieren? Hoe agressief ben je zelf en hoe laat
je dat merken? Wat kun je tegen gewelddadigheid doen? Kún je er wel iets tegen
doen? Een heleboel vragen waar we graag jullie mening over willen horen. Schrijf
ons, alleen of met een groep, en bedenk vooral dat iedereen gewelddadigheid
afschuwelijk vindt en het afkeurt, maar dat we er iets méér over willen weten. Dus
niet alleen dat je het vreselijk vindt en ertegen bent, maar ook als je van je zelf weet
dat het een eigenschap is die bij je hoort. Zet je over je schroom heen en als je zelf
wel eens slachtoffer bent of zelf wel eens iets gewelddadigs hebt gedaan of doet en
dat niet met naam en toenaam in de krant wilt hebben, maken we schuilnamen.

Schrijf ons dus,

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

zo eerlijk mogelijk, geneer je niet als je er niet helemaal uitkomt en maak samen met
ons een niet vrolijk, maar wel interessant herfstvakantienummer. Het kan nog net!
Schrijf vóór 24 september naar De Blauw Geruite Kiel, Raamgracht 4, 1011 KK
Amsterdam. Inzendingen die geplaatst worden, belonen we met een boeken- of
platenbon.
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John Cleese (links) en Peter Cook In ‘The Secret Policeman's Ball’
(Tekening: Ilias Tufexis)

‘Ik moet eerst nog een zoom leggen in deze hond’
De Engelse humor van Monty Python
In sommige bioscopen in Nederland wordt het Monty Python Festival vertoond.
Dat betekent: elke dag van de week een andere film met acteurs die bij Monty
Python horen. Monty Python is een groepje komische Engelse acteurs (plus een
tekenaar), die vroeger televisieprogramma's maakten, een jaar of tien geleden.
Nu maken ze films.

Film
Een van die acteurs is in Nederland vooral bekend: hij heet John Cleese en hij speelt
in de bioscoop-reclame-filmpjes voor Giro-Blauw.
In de bioscopen worden (werden) verschillende soorten films van Monty Python
gedraaid. Sommige films zijn een aaneenschakeling van sketches, andere films
bestaan uit één verhaal (zoals bij voorbeeld Life of Brian, waarin het leven van
Christus op z'n Monty Pythons wordt getoond, en dat is dus lachen voor wie het leven
van Christus uit een boek kent of van een dominee, want in het Leven van Brian gaat
het allemaal nét iets anders).
Wat zijn sketches? Dat zijn kleine toneelstukjes waarin de acteurs leuk proberen
te zijn. Ze proberen je aan het lachen te maken. Soms lukt dat, vaak niet. De acteurs
van Monty Python lukt dat meestal wel. Bij mij wel, tenminste. Het is natuurlijk heel
moeilijk om uit te leggen waarom ik dat nu toch eigenlijk leuk vind. Ik denk door
de overdrijving en door de Engelse humor.
Overdrijving: bij Monty Python gaat het altijd veel verder dan je gedacht had. Een
sketch begint bij voorbeeld gewoon met een ruzie tussen een man en een vrouw.
Daar bemoeien zich meer mensen mee. Daarna is de hele stad met elkaar aan het
vechten. Vervolgens ontploffen er overal gebouwen. Daarna is het oorlog tussen
allerlei landen in de wereld. Tenslotte zie je, bij voorbeeld in een tekenfilm van Terry
Giliam, dat de hele wereld ontploft.
Bij Monty Python zijn het altijd zeer merkwaardige, onverwachte dingen die er
gebeuren. Iemand doet de ijskast open, stapt naar binnen en staat opeens midden in
het heelal een lied te zingen. Nogal stom?
Maar ja, ik houd van nogal stom. Sorry.
Of je ziet een dierenwinkel, en er komt een klant binnen, en die vraagt om een kat.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

Verkoper: Ik heb hier een prachtige hond, een terriër.
Klant: Nee, ik wil een kat. Verkoper: Weet u wat? Ik vijl z'n poten bij en haal z'n
snuit er af. Dan heeft u een prachtpoes!
Klant: Maar hij kan niet miauwen!
Verkoper: Maar hij kan wel huilen! Net als een poes.
Klant: Nee, nee, heeft u een papegaai?
Verkoper: Helaas, daar zijn we doorheen. Maar ik kan van deze hond z'n
achterpoten d'r af halen, en er een paar vleugels aanplakken, en er een snavel naar
keus aannaaien... en...
Klant: Hoe lang duurt dat? Kan ik er op wachten?
Verkoper: Nee, ik moet eerst nog een zoom leggen in deze hond hier...
Klant: Maar ik heb hem morgen nodig!...
Verkoper: Ja zeg, een papegaai maken, dat gaat niet zo vlug. Ik kan van deze hond
nu meteen wel een mooie vis maken... Poten eraf hakken, vinnen eraan, een beetje
goudverf...
Klant: Het wordt dan wel een héél groot aquarium... Verkoper: Dat is waar. Maar
als je bezoek krijgt, is het een groot succes!
En zo gaat het maar door. Zoals je ziet is het vooral onzin. Maar dat is juist leuk.
Het hangt tenminste af van de manier waarop het gespeeld wordt. En dan krijgen we
het over de Engelse
Vervolg op pagina 60

Over & weer
Wolven in confectiepak
‘Agressieve punkers, knoklustige skinheads, ruige hells-angels, dat is op zich al
erg genoeg, daar zitten natuurlijk vreselijke etterbuilen bij, maar wat ik nu zie
gebeuren vind ik eigenlijk nog veel enger.’ Hij werkt in Paradiso en we zaten
met elkaar te praten. Wat hij zei zette Aukje en mij aan het denken. We komen
er zeker later nog op terug maar ik vertel alvast een beetje, zodat je weet wat
ons bezighoudt. Die punkers, skinheads, knokploegen, relschoppers et cetera,
zei hij tegen ons, daarvan weet je wat je eraan hebt. Ze willen niet deugen, ze
willen niet aangepast zijn, ze willen tuig zijn en dat zullen ze laten merken ook,
je kan het op kilometers afstand zien. Het publiek schrikt van ze en dat is de
bedoeling.
Maar nu komt er op een soort disco-avonden in Paradiso een heel ander soort
in, zeg maar de C&A-outfit. Ze zien er zo boeiend uit als Veronica zelf. Maar
de jongens, vlot en toch verzorgd in het pak, hebben in hun binnenzak net zo
goed een stiletto zitten. Ze houden vooral van ‘gewoon’, ‘normaal’ en ‘gezond’
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en ze hebben een hekel aan alles en iedereen die maf, vreemd, vuil, oud, ruig of
anders is. Als je ze rechts noemt, vinden ze dat een compliment, dat is ook iets
nieuws van de laatste tijd. Als dit soort jongeren gaat rammen en beuken, dan
breekt de pleuris pas goed uit, dan pakken ze echt iedereen die niet ‘normaal’
is. En de publieke opinie zal dan niet verontwaardigd zijn, zoals bij de
krakersrellen, want dit keer gaat het toch om frisse jongelui, zo van de hairstyler
vandaan.
Tja, wat moeten we daar nou mee? Als het al zo normaal is om, zo normaal
te doen als je eruit ziet, moeten alle vriendelijke alternatievelingen en aardige
softies onder ons dan nu hun spijkerjackjes uitdoen en zich vermommen in
driedelige Ron Brandsteder-kostuums en twinsets met een Transavia-sjaaltje?
Dan zou je kunnen laten merken dat het ook heel normaal kan zijn om, terwijl
je er normaal uitziet, toch niet arrogant normaal vriendelijk en aardig te zijn
in plaats van normaal arrogant en bot. Maar eerlijk gezegd blijf ik toch maar
liever uit de mode.
KE

Ilias
Ja, een reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn

Tekening: Ilias Tufexis
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Film - vervolg
humor.
Met Engelse humor wordt bedoeld droge humor. Wat is droge humor? Je moet er
van houden. Droge humor is bij voorbeeld als iemand iets uiterst vreemds of stoms
of geestigs (allemaal hetzelfde dus) zegt, zonder dat je dat aan zijn gezicht kunt zien.
Bij veel Nederlandse humor is dat namelijk juist niet zo. André van Duin zegt iets,
en om vooral duidelijk te maken dat hij leuk wil zijn, trekt hij zijn gezicht heel raar.
De humor wordt je ingepeperd. Dat is Hollandse humor.
Die Engelse komieken, zoals van Monty Python, vertrekken nooit een spier van
hun gezicht! Wat er ook gebeurt, wat voor vreselijks ze zelf ook zeggen (in deftig
Engels), ze doen net alsof er niets aan de hand is. Dat is typisch Engels. En dat werkt
komisch. Soms zie je ze heel even een wenkbrauw optrekken. Meer niet.
Een man komt in een kantoor. Hij gaat een deur binnen. Er zit een iemand achter
een bureau en die begint hem verschrikkelijk uit te schelden.
- O sorry, ben ik hier bij de afdeling uitschelden? Dan ben ik verkeerd. Ik moet bij
discussie zijn.
- Dat is hiernaast.
Hij gaat een deur verder en betaalt vijf pond om vijf minuten te mogen discussiëren.
- Waarvoor komt u hier?
- Om te discussiëren.
- Niet waar.
- Wel waar!
- Niet waar!
- Wel waar. Ik weet toch wel waarom ik hier kom...
- Dat weet u niet!
- Wel!
- Niet!
En zo voort. Dat gaat dan vijf minuten door, tot de man achter het bureau niets
meer zegt.
- Waarom zegt u niets meer?
- Uw tijd is om.
- Onzin. Het is nog geen vijf minuten.
- Wel waar.
- Niet waar.
- Wel waar.
- Niet waar. Waarom discussieert u nu dan weer?
- Wel, het kan m'n hobby zijn...!
En zo voort, en zo voort. De sketches van Monty Python, zie je vooral in films als
Secret Policemen's Ball, of And Now for Something Completely Different, of Monty
Python at the Hollywood Ball. Ook hun nieuwste film The Meaning of Life bestaat
eigenlijk uit een groot aantal sketches met de fantastische tekenfilms van Terry
Giliams ertussen door. De films Time Bandits, Life of Brian, The Holy Grail en
Jabberwocky zijn meer echte films met een verhaal. Je ziet er natuurlijk dezelfde
soort humor.
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Eén nadeel van deze films is dat je heel goed ondertitels moet kunnen lezen. Het
gaat allemaal heel snel. Er wordt veel gepraat. Grappen met woorden. In het Engels
zijn die grappen vaak moeilijk om te volgen. Daarom is een film als Buiterij op de
Mo(u)nty helemáál niet leuk. Dat zie je al aan de stomme vertaling van de titel. Deze
wordt wel aangeprijsd als ‘Monty Pythonfilm’, maar dat is heel wat anders.
Eigenlijk heet de film Yellowbeard. De ondertitels (de vertaling) van deze film
zijn zo afwijkend van wat ze eigenlijk in het Engels zeggen, en zo stom en flauw,
dat de hele film erdoor wordt verpest. Jammer.
Gelukkig is er dus nog dat Monty Python Festival.
ROGIER PROPER

Sonja
Martijn Reeser
2 Oma (†)
Sonja zit met vragen, vooral over haar familie, waar ze thuis nog nooit een
bevredigend antwoord op heeft gekregen. Zijn ze te pijnlijk? Zijn er in de familie
dingen gebeurd waarover men niet spreken wil? Sonja wéét 't niet.
Van haar opa hoopt ze nu alles te weten te komen. Maar die is door de pils nogal
slaperig geworden...
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Gerrit Komrij
Tekening Joost Veerkamp

Teringstein 98

Bewusteloos lag Termorshuizen op de grond. Het kromzwaard, aan de greep van
zijn hand ontsnapt, trilde heel even na en gleed vervolgens, als een dode hagedis
langs een glazen wand, naar beneden. Daar lag de leider van de mohammedanen,
deerlijk geveld, naast zijn werkeloze wapen.
Eppie zag zijn kans schoon. Hij had geen tijd om zich af te vragen welke
wonderlijke krachten hier in het spel waren, hij besefte alleen dat er een beslissende
bres in de tegenpartij was geslagen. Zonder ook maar één seconde te aarzelen stormde
hij, een bewonderend ‘ooh en ‘aah’ aan Ralph en Siegfried ontlokkend, voorwaarts
- met als enige gevolg dat, meteen daarop, ook hij buiten westen op de grond lag.
Ook hij was tegen die raadselachtige barrière, waar geen mensenhand aan te pas
kwam, te pletter gelopen.
Robert-Jan en Bob hadden binnenskamers de gebeurtenissen op de monitor gevolgd.
‘Het werkt,’ constateerde Robert-Jan.
‘Wat werkt?’ vroeg Bob.
‘Mijn laserscherm.’
‘Je wat?’ Terwijl de tevreden uitvinder zijn ademloos toehorende discipel de
finesses en wereldhervormende gevolgen van zijn high tech-barrière begon uit te
leggen verkeerden de beide partijen op het trapportaal in een opperste staat van
verwarring.
Als voddebalen lagen, aan weerszijden van de wand, inmiddels al verschillende
hoopjes mens. Truus had, omdat haar echtgenoot én haar grote, nieuwe liefde zo
vlak na elkaar door hun knieën waren gezakt, de grote sprong voorwaarts gewaagd.
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Bij de tegenpartij had een met een braadspies gewapende muzelman een uitval
ondernomen naar Ralph. Hij was de enige die hiervoor in aanmerking kwam - tegen
vrouwen vocht je niet en van de mannen was hij veruit de dikste. Ralph, op zijn beurt,
stormde naar voren om Eppie, die bruine held met zijn tropische allure, te wreken.
De bovenlip van Gijs was gaan trillen zodra hij Pamela zag. Pamela had haar gebit
ontbloot bij het ontwaren van Gijs. Beiden renden ze af op een lijfelijke confrontatie.
Allen waren aan de voet van Robert Jan's futuristische corridor in elkaar gezakt. Een
dreun en - pfffft. Telkens opnieuw.
De paniek was groot. Zo snel als ze gekomen waren verdwenen de beide legers
weer, hun tijdelijk uitgeschakelde bentgenoten aan de benen meeslepend. Hier was
sprake van een overmacht, al begreep niemand van welke. Er ging iets
angstaanjagends uit van deze onmogelijkheid om elkaar te treffen. Er zat niets anders
op dan zich terug te trekken. Hier moest eerst flink over worden nagedacht.
‘De vinger van Allah,’ mompelde Gijs, toen hij weer bijkwam.
‘We moeten iets anders verzinnen,’ riep Termorshuizen op een toon die, ondanks
de eivormige buil op zijn hoofd, niet in het minst aan strijdvaardigheid had ingeboet.
‘We moeten iets anders verzinnen,’ verklaarde ook Eppie, ontwakend in de armen
van Siegfried. ‘Vraag me niet hoe het mogelijk is, maar ze zitten klem daarboven.
Muurvast. We hebben ze te pakken. We roken ze uit.’
(wordt vervolgd)
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Het gebroken oor
Het voorgevoel van Liszt
Elmer Schönberger
In het aan Wagner gewijde vijfde deel in de serie Musik-Konzepte las ik eens een
intrigerende uitspraak van de musicoloog Heinz-Klaus Metzger over Liszt: ‘Ik vind
de Sonate in b (van Liszt) belangrijker dan de Ring.’ De uitspraak werd gedaan in
een Diskussion en Metzger had duidelijk de opzet zijn opponent, Lieber Herr
Professor Mayer, te provoceren. Maar toch. Als argument voor zijn stelling voerde
Metzger onder meer aan dat de sonate anticipeert op de seriële techniek, zodat Liszt
voor de Weense school en de nieuwe muziek eigenlijk belangrijker is geweest dan
Wagner. Sterker nog, vanwege ‘een negatief moment in de constructie’ was Liszt
zelfs een ‘voorloper van Cage’. Nu moet ik zeggen dat Metzger geen adorniaanse
zee te hoog gaat en, in het algemeen, iedereen wel een voorloper van iedereen is,
maar de constatering bij voorbeeld dat ‘menig akkoord bij Liszt eerder voorkomt
dan bij Wagner’ is er wel een die hout snijdt. Metzger concludeert dat Liszt ‘een
mogelijk alternatief was, dat de loop van de muziekgeschiedenis van de negentiende
eeuw tot de nieuwe muziek had kunnen redden’.
Stel dat de Sonate in b als toekomstmuziek inderdaad belangrijker is dan de hele
Ring, zou het dan denkbaar zijn dat deze dertig minuten Liszt een grotere invloed
op het verdere verloop van de muziekgeschiedenis hadden gehad dan de pakweg
duizend minuten van Wagner? Deze onbeantwoordbare vraag hangt ten nauwste
samen met het onoplosbare probleem van de hiërarchie der muzikale genres. Waarom
zijn het nooit sonates voor hoorn en piano die de muziekgeschiedenis veranderen en
wel sonates voor piano solo, en desnoods, althans eerder dan hoornsonates, sonates
voor viool en piano? En waarom geen blaaskwintetten en wel strijkkwartetten? En
waarom geen oratoria en wel opera's? Skjabins meest revolutionaire composities zijn
zijn pianosonates, maar hij beperkt zijn invloed door deze stukken te componeren
in een tijd dat de belangrijkste muzikale vernieuwingen zich in het orkest voltrokken.
Het is dus ook een kwestie van tijdsgewricht: in de juiste tijd voor het juiste genre
schrijven.
Zo stond het bijna van tevoren vast dat Wagner van Liszt moest winnen. Een kwestie
van gewicht, het recht van sterkste, maar ook van de overtuigingskracht van de
consequentste. Niets zal Liszt meer in de weg hebben gestaan dan Liszt: Liebestraum
contra sonate, parafrase contra origineel, rotzooi contra meesterwerk. Wagner schreef
veertien opera's en nog wat kleingoed, Liszt schreef meer dan zevenhonderd
composities (waaronder heel veel kleingoed).
Eén pianosonate is geen alternatief voor 1 Tristan en 1 Ring, al zou het vanuit het
jet-tijdperk geredeneerd zo gek nog niet geweest zijn. Bij Liszt vliegt de tijd om en
dat is iets wat je van Wagner niet kunt zeggen. Om van Liszt een voorloper van Cage
te maken vind ik een tikje hysterisch, maar onmiskenbaar zijn de directe verbindingen
tussen Liszt en de twintigste eeuw, en, wat de sonate betreft, tussen Liszt en bij
voorbeeld de vroege Schönberg. In zijn vorm is de sonate een onmiddellijke voorloper
van de Eerste Kammersymphonie en wat betreft de techniek van de thematische
transformatie kan Schönberg even goed van Liszt als van Brahms geleerd hebben.
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Behalve historisch interessant is de sonate overweldigend van expressie en
indrukwekkend van constructie. Ik ben het eens met Alfred Brendel die het de
‘belangrijkste, oorspronkelijkste, geweldigste en intelligentste sonatecompositie na
Beethoven en Schubert’ noemt, en ik ben het in grote lijnen ook eens met de lezing
van het stuk die Brendel een jaar geleden op de plaat zette (Philips 6514 147). Een
recentere uitvoering is die van de eenenzeventigjarige Jorge Bolet, de
Cubaans-Amerikaanse pianist die wel de grootste levende Liszt-speler wordt genoemd.
Bij hem klinkt het moeitelozer en, daardoor misschien, soms ook gewoner. Voor
zover je bij iemand die sneller kan spelen dan God kan luisteren tenminste van
gewoon kunt spreken.
Liszt: Sonate in b; Valse impromptu; 3 Liebesträume; Grand galop chromatique.
Jorge Bolet, piano. Decca 410-115-1.
De componist van de Sonate in b noemde de componist van de Ring een
‘schedelsplijtend genie’ en de componist van de Ring bekende aan zijn vrouw Cosima
- de dochter van de componist van de Sonate in b - dat hij veel uit de symfonische
gedichten van zijn schoonvader had ‘gestolen’; en aan Hans von Bülow - de ex van
Cosima - schreef hij dat zijn harmonische schrijfwijze was veranderd vanaf het
moment dat hij de muziek van Liszt had leren kennen. Gelukkig kon Liszt goed de
zon in het water zien schijnen. Ooit had hij, gevierd virtuoos, in Parijs de anonieme
hand van de nog onbekende Duitse operacomponist geschud, maar later dirigeerde
hij diens muziek, schreef aanbevelingsbrieven voor hem en hielp de door de politie
gezochte componist zelfs aan een valse reispas. Met het klimmen der jaren bekoelde
de verstandhouding tussen schoonvader en schoonzoon, al bleef Liszt bijna jaarlijks
zijn opwachting maken in Bayreuth.
In de zomer van 1882 woonde Liszt vijf voorstellingen bij van Wagners laatste opera,
Parsifal, en hij noemde die ‘het wonderbaarlijkste werk van deze eeuw’. Wagner,
op zijn beurt, nam de muziek van Liszt al lang niet meer serieus; hij hoorde in diens
noten, letterlijk, krankzinnigheid de kop opsteken.
De ironie wil dat enkele van deze ‘krankzinnige’ composities direct aan de naam
Wagner zijn verbonden. De bekendste ervan is La lugubre gondola. Een paar maanden
na de première van Parsifal bezocht Liszt Wagner in Venetië. Wagner resideerde er
in het beroemde Palazzo Vendramin en Liszt kreeg er een kamer toegewezen met
uitzicht op het Canal Grande. Op het water was het een levendige drukte van komende
en gaande bootjes. Ook de doden worden in Venetië, per gondel, over het water
vervoerd. Liszt zag zo'n gondel voorbijvaren. Het vaartuig maakte kennelijk indruk
want in dezelfde kamer begint hij aan een eigenaardig pianostuk: La lugubre gondola.
Het werd een bijzondere muziek: flarden eenstemmigheid, kale drieklanken in
chromatische opeenvolging, een klagende melodie en een enkele climax die
onmiddellijk door een totale afbrokkeling wordt gevolgd. Een maand nadat Liszt uit
Venetië was vertrokken, overleed Wagner. Drie weken eerder had Liszt de
gondelmuziek voltooid. ‘Alsof het een voorgevoel was,’ zei hij achteraf. Niet alleen
dit, alles lijkt op een voorgevoel in Liszts late composities: het voorgevoel van de
definitieve ontbinding van een muzikale taal, het voorgevoel van het einde van een
muzikaal tijdperk en het begin van een nieuw. Het is muziek van de dood, muziek
van het afscheid, en het afsterven der klanken kan huiveringwekkende vormen
aannemen. Als het woord ‘gothic’ op muziek van toepassing is, dan op stukken als
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La notte en Sursum corda. Geen ‘omhoog, de harten’, want het hart zinkt in de
schoenen.
Veel van Liszts late composities bestaan in meer dan een versie. Voorbeelden ter
vergelijking staan op de laatste Liszt-pianoplaat van Reinbert de Leeuw en de zojuist
verschenen Late chamber music. La notte vind ik het dwingendst in de versie voor
viool en piano (het sul ponticello-tremolo van Vera Beths is Frankensteinachtig),
terwijl de tweede Elegie en La lugubre gondola naar mijn smaak in de versie voor
pianosolo het meest tot hun recht komen. De eenstemmige episoden van de
gondelmuziek klinken op een in principe eenstemmig instrument als de cello
conventioneler dan op de meerstemmige piano, en in de Elegie is het nadeel van de
piano, namelijk dat het instrument geen adem heeft en tonen van korte duur
produceert, een voordeel, terwijl het voordeel van de viool, namelijk dat zij wél kan
zingen, hier een nadeel is. De twee grammofoonplaten vormen een zeer gewenst
vervolg op Liszt - De late jaren (Philips 6514 1211). De uitvoeringen, soms op de
rand van het hoorbare, zijn behoedzaam, introvert, geladen, geheimzinnig en alles
wat de muziek van Liszt zelf is.
Liszt: Aux cyprès de la Villa d'Este 1 & 2; Sursum corda; Elégie 1 & 2; La notte.
Reinbert de Leeuw, piano (Philips 6514 248). Liszt: La lugubre gondola;
Romance oubliée; Elégie 1 & 2; La notte. Reinbert de Leeuw, piano, Vera Beths
viool, Anner Bijlsma, cello e.a. Philips 411 117-1
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[Nummer 11 - 17 november 1984]
Ter zake
Rudie Kagie
Het geroezemoes in de Amsterdamse sociëteit Arti et Amicitiae verstomde toen de
succesvolle uitgever Jan Geurt Gaarlandt het woord vroeg. De spreker schetste in
welgekozen bewoordingen het belang van het boek dat het onderwerp van deze
rokerige vernissage was: een document over ‘zwendel en wanbeleid in het
Nederlandse bedrijfsleven’, geschreven door niemand minder dan Piet Lakeman
die op het achterplat van zijn paperback wordt aangeduid als ‘de schrik van vele
directies en de steun van vele ondernemingsraden.’ Gaarlandt prees de
monnikenarbeid van de gedreven Sobivoorzitter, ook oud-staatssecretaris Hans
Kombrink kwam superlatieven te kort ter aanprijzing van Lakemans graaf-en spitwerk.
De auteur van Het gaat uitstekend hoorde alle loftuitingen bescheiden aan. Hij nipte
aan een glaasje mineraalwater. Kombrink, die het boek had gelezen voordat het
publiekelijk werd gepresenteerd zei met het oog op de RSV-affaire ‘dat Lakeman
zoveel gevestigde reputaties aantast dat je haast zou gaan denken dat er geen enkel
betrouwbaar accountantskantoor in Nederland meer is.’ Als kampioen in het
goedkeuren van onjuiste jaarrekeningen (Nederhorst, Vandervliet-Wernink,
Koninklijke Scholten Honing) komt het accountantskantoor Moret & Limperg uit het
boek naar voren. Die informatie zal Bührmann-Tetterode interesseren, het concern
waarvan Unieboek een dochter-maatschappij is. Onderdeel van Unieboek is uitgeverij
De Haan, waar het boek van Lakeman verscheen. De administratie van De Haan
wordt door Moret & Limperg geïnspecteerd.

EDDY DE JONGH

Ook de uitgeversbranche kent het fenomeen headhunters. Deze rondsluipende
heren zijn verantwoordelijk voor een uitgebreide stoelendans in directionele
vertrekken van diverse boekmakerijen. Joost Bloemsma, sinds negen jaar
adjunct-directeur van uitgeverij Bruna (eigendom van B.V. Friese Pers), werd
weggekocht door uitgeverij Het Spectrum (eigendom van de VNU). Wat Bloemsma
per 1 januari precies bij Het Spectrum gaat doen vindt hij ‘te ingewikkeld om uit te
leggen’: zijn nieuwe functie - formeel adjunct-directeur - hangt samen met een
complexe verandering in de organisatiestructuur bij zijn nieuwe werkgever. Elsevier
is naarstig op zoek naar een ‘zwaargewicht’ die Henk Schuurmans kan opvolgen.
Schuurmans, adjunct-directeur non-fiction, begint een ‘multimediale uitgeverij op
sportgebied’ binnen het Elsevier-concern. De Nederlanse Boeken Club stroopt de
markt af in een speurtocht naar een geschikte kandidaat die de plaats van
hoofdredactrice Frouke van Wijngaarden kan innemen. Marian van der Beek,
fiction-redactrice bij Kluwer-uitgeverij Veen-Luitingh, verhuist richting Het Spectrum,
waar zij als uitgever fiction een deel van het takenpakket van de scheidende Bloemsma
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overneemt. Enzovoorts, enzovoorts. ‘Het gonst van de geruchten, er zijn nog meer
transfers op til’, zegt Marian van der Beek geheimzinnig.
Valt het Nederlandse boek eigenlijk wel collectief te propageren? ‘Ja hoor,’ vindt
Albert Voster, directeur van de CPNB, die deze propaganda nastreeft. Anderhalf jaar
geleden werkte hij nog bij Toonder Studio's, per 1 april volgend jaar is hij
commercieel directeur van uitgeverij Meulenhoff. Waarom verlaat Voster de CPNB?
‘Het is voor mij een erg moeilijke overweging geweest,’ antwoordt hij. ‘Ik heb het
bij de CPNB erg naar mijn zin, maar Meulenhoff biedt voor mij een zodanig
perspectief dat ik uit persoonlijke overweging besloten heb deze stap te nemen.
Propaganda maken voor het Nederlandse boek is een zware opgave, maar het is niet
zo dat ik zware opgaven uit de weg ga. We hebben een hele duidelijke lijn voor dat
bureau voor elkaar gekregen. Een lijn waar het boekenvak achter staat. Er zijn
ontzettend veel plannen. Voorlopig ben ik hier nog niet weg.’
Als boeken konden praten zou een exemplaar dat Engel Verkerke - directeur van
Verkerke Reproducties BV - sinds kort in zijn bezit heeft zijn toehoorders mogelijk
rode konen van opwinding bezorgen. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
moest Verkerke onderduiken. Zijn bibliotheek - destijds een verzameling van ‘uiterst
linkse lectuur’ - bracht hij ijlings onder bij vrienden en bekenden. ‘Van de duizend
boeken die ik bezat heb ik nooit meer iets terug gezien,’ zegt de uitgever van
reprodukties. Onlangs, toen hij tijdens een verblijf te Frankfurt zijn zestigste
verjaardag vierde, maakte een oude zakenrelatie met een pakje onder de arm zijn
opwachting. De inhoud bevatte een presentje voor de jarige: Moskau glaubt nicht
an Träne, een door de vooroorlogse Malik-Verlag uitgegeven vertaling uit het
Russisch van de roman van Ilja Ehrenburg. Verkerke: ‘Ik zeg nog tegen die relatie:
dat is leuk, dat boek heb ik als jongen vroeger verslonden. Toen ik de eerste bladzijde
omsloeg, las ik daar in mijn eigen handschrift: Engel Verkerke, 1938. Ik geloofde
mijn ogen niet. Via een omweg ben ik na achtenveertig jaar alsnog in het bezit van
één van mijn duizend verdwenen boeken gekomen. De man die het mij cadeau deed
had het bij een antiquariaat in Düsseldorf onder het stof vandaan gehaald.’
Op de tweede verdieping van het Schrijvershuis aan de Amsterdamse Huddestraat hoofdkwartier van onder meer het Fonds voor de Letteren - liggen actuele romans,
novellen en verhalenbundels in hoge stapels opgetast, van elk boek vier exemplaren.
De afzenders wachten in spanning af of de speciale commissie van het fonds in hun
geval een ‘aanvullende honorering van oorspronkelijk werk’ op zijn plaats vindt.
Niet elke auteur komt voor dit begeerde douceurtje in aanmerking: wie met
‘niet-literaire arbeid’ meer dan f52.348, - per jaar verdient kan het wel vergeten.
Bovendien waakt de commissie scherp over ‘voldoende literaire kwaliteit’ van de
inzendingen. Uit welke drie gewaardeerde literatoren de beoordelingscommissie is
gerecruteerd wil voorzitter Gerrit Verrips niet zeggen: ‘Dat komt in het jaarverslag
over 1984 te staan, dat volgend jaar verschijnt.’ Auteurs die met een aanvullend
honorarium worden verblijd wegens een vorig jaar verschenen boek, essay, toneelstuk,
radio- of televisiespel kregen daarvan dezer dagen bericht. Ook de namen van deze
uitverkorenen wil Verrips niet noemen ‘omdat het een gevoelige aangelegenheid
betreft’. Het jaarverslag zal op dit punt wederom opheldering verschaffen.
Tweehonderdvijfendertig werken werden aan de commissie voorgelegd. Dertig
procent van de inzendingen kwam niet voor een ‘additioneel honorarium’ in

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

aanmerking. Met toekenningen aan auteurs die wél aan de criteria voldoen is een
bedrag van f310.080, - gemoeid. ‘Sinds kort,’ zegt fondsvoorzitter Verrips, ‘hebben
wij een commissie van beroep. Schrijvers die het mét de afwijzing van een aanvrage
niet eens zijn hoeven dus niet meer naar de rechter te lopen. Dat vind je verder nergens
in de subsidiewereld. We keren in totaal zo'n duizend beurzen en aanvullende
honoraria per jaar uit. We zijn nog maar op de helft van het jaar. Tot dusver gingen
minder dan tien auteurs en vertalers tegen een beslissing van het fonds in beroep.’

GER DIJKSTRA
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Uit de school van de hogere bekrompenheid
Nieuwe satires van Jan Blokker: ‘Mag het ook zwart?’
Mag het ook zwart? door Jan Blokker Uitgever: De Harmonie, 128 p.,
f19,90
Carel Peeters
Jonathan Swifts beroemde definitie van de satire als een spiegel waarin degene die
erin kijkt ieder gewenst gezicht ziet behalve dat van hemzelf, is zo langzamerhand
aan een herijking toe. In het laatste kwart van de twintigste eeuw is Narcissus een
masochist geworden: als hij een karikatuur van zichzelf ziet als badaap die zich een
paar keer per week naar een sociale academie verplaatst om daar zo'n beetje te horen
hoe men mensen kan helpen die daar niet om vragen, dan vindt hij dat schitterend
en vraagt hij om méér.
Tot deze ontdekking kwam Jan Blokker in de loop der tijd, nadat hij met grote
hardnekkigheid en gedurende jaren had aangetoond dat vanuit ‘het zorgenveld’,
waarop de sociaal-academische wereld zich richt, ‘een hulpaanbod wordt geforceerd’
en dat de daarbij gebruikte methodes niet verschillen van ‘stofzuigerverkopers die
hun voet tussen de deur zetten’. Blokker kreeg te maken met de zachte sector - een
verbazingwekkende variant van het leerstuk van de repressieve tolerantie: de
aangevallenen lieten hem zijn gang gaan, stuurden hem brieven en uitnodigingen
om hen in de vorm van een gastcollege nog eens belachelijk te komen maken, kortom:
ze lijfden hem in en gingen ondertussen hun gang.
Elke satiricus loopt het gevaar dat er hartelijker om hem gelachen wordt dan naar
hem geluisterd. Blokker houdt natuurlijk zijn poot stijf en begeeft zich uit instinct
al niet binnen een straal van een kilometer rond een sociale academie, maar
voorbeelden van satirici of cartoonisten die zich laten fêteren door de politici die ze
eerder voor schut hebben gezet zijn helaas makkelijk te geven. Bij zulke gelegenheden
ontluikt de bonhomie van zo'n karikaturist of satiricus; er zijn weinig dingen die een
stuitender aanblik bieden. Zoals er een scheiding van kerk en staat is, zo is er ook
een scheiding tussen de satiricus en zijn slachtoffer. De enige plaats waar ze elkaar
ooit zouden kunnen ontmoeten is in de hemel. Nooit dus.

Genot
Jan Blokkers bundeling van zijn columns in De Volkskrant in het jaar 1980 onder
de titel Mij hebben ze niet begint met een toepasselijk onderwerp hoewel de aard van
het stukje sterk afwijkt van wat hij doorgaans aan de orde stelt. Het stukje heet ‘Het
genot van de gloeilampjes of: hoe men leert liegen.’ Het betreffende stukje haakt
niet in op een recente gebeurtenis en gaat evenmin over een langzamerhand tijdloos,
maar steeds weer actueel onderwerp als de loze zegeningen van de sociologie. Het
onderwerp is een herinnering waaraan Blokker een persoonlijke conclusie verbindt:
hij herinnert zich al vroeg begrepen te hebben dat ‘genot bovenal een kwestie van
maatschapelijke dwang is’. Als jongetje van, naar zijn eigen schatting, zeven jaar
werd hij getroffen door de ongelukstijding dat hij bij een vriendje mocht spelen. Zijn
moeder is opgetogen over de belangstelling voor haar zoon, maar de zoon zelf heeft
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er zo zijn gedachten over, ook al laat hij daarvan niets naar buiten komen. Met het
vriendje moet hij in het donker twee zaklantaarns zoeken waarvan bij ontdekking de
batterijen bijna leeg zijn. ‘Heb je genoten?’, vraagt zijn vader als hij thuiskomt,
‘eerder doodmoe, als een oud mens dat terugkijkt op een zwaar leven.’ ‘Nou!’ zei
ik.’ ‘Zo’, schrijft Blokker, ‘heb ik waarschijnlijk leren liegen.’
Zo, kan men uit dit voor Blokkers doen enigszins cryptische stukje concluderen,
moet zijn satirische instelling zijn ontstaan: wat er ook gebeurt, mij hebben ze niet,
ik maak me slechts vrolijk en verklaar dat ik genoten heb als ik me heb doodgeërgerd.
Dit zou bij zijn reputatie passen als het niet ook een pose was die Blokker van tijd
tot tijd terloops aflegt. De satire is Blokkers manier geworden om om te gaan met
onaangenaamheden, alsof hij twee keer per week tegen zijn zin bij een vriendje moet
spelen en op de vraag van de lezers van zijn krant ‘heb je genoten?’ antwoordt met
een stukje waarin hij niet liegt, slechts een geschikte vorm kiest voor zijn aangetaste
gevoelens. ‘Zodra ik inzake het genot eenmaal had leren liegen, ging het verder van
een leien dakje’, wat zoveel wil zeggen als: toen ik mijn vorm gevonden had, hoefde
ik niet meer zo ordinair te liegen, maar aan mijn gevoelens op een literaire en sociaal
verantwoorde manier lucht geven. Het stukje onthult natuurlijk ook dat Blokker geen
crack is in het genieten, maar liever zijn tong afbijt dan dat ongestileerd te laten
blijken.
Blokker is niet alleen een van de weinige consequente satirici in Nederland, hij
voldoet ook aan de klassieke voorwaarden ervan: op de achtergrond van zijn aanvallen
op de F-side van de media, Van Agt, de sociologen, Kijk Haar enzovoort bevinden
zich inderdaad een klein aantal ‘waarden’ waarvoor hij wil staan, al krijgen die bij
hem nooit de gedaante van ‘idealen’ of ‘waarheden’. Een satiricus loopt niet met
zijn persoonlijke overtuigingen te koop, die blijven op de achtergrond, die kan men
erin lezen, ook al staan ze niet zwart op wit. Blokker is dan ook een heel andere
columnist dan Renate Rubinstein bij wie het persoonlijke en publieke veel sterker
verweven is. Blokker staat veel losser van zijn eigen persoonlijkheid dan Rubinstein,
voor wie de persoonlijke verwerking van gebeurtenissen het belangrijkste is. Het
gevolg is dat Blokkers columns weliswaar uiterst scherp en soms afdoende kunnen
zijn, maar toch iets voorbijgaans en een nauwelijks zichtbare relativering bevatten,
alsof er staat: morgen is er weer een dag waarop wij ons wederom zullen moeten
buigen over een aberratie van de menselijke geest.

Kwaad geweten
Een satiricus kan zich maar heel weinig loyaliteiten veroorloven omdat hij zijn handen
vrij moet kunnen houden om naar alle kanten te kunnen blijven uithalen. Blokker
heeft zich wat dit betreft een grote vrijheid verworven, maar dat hij één grote loyaliteit
heeft en dat die ‘links’ betreft is zonder meer duidelijk. Dat ‘links’ valt niet samen
met bepaalde personen, maar met wat Blokker eronder verstaat. Wát hij eronder
verstaat heeft hij niet, in tegenstelling tot Harry Mulisch of Renate Rubinstein, eens
een keer keurig achter elkaar opgeschreven, al bestaat er een column waarin hij in
een taal-sociologische excursie laat zien dat links in de omgangstaal altijd iets
negatiefs aanduidt, van linkshandigheid tot het Italiaanse woord ‘sinistra’. ‘Links’
is bij Blokker het positief van het negatief dat hij aanvalt: zijn heel algemene
sympathie ligt bijvoorbeeld bij de kleine omroepen, omdat keiharde cijfers leren dat
alle kleine omroepen samen nog niet een derde uitmaken van de grote omroepen.
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Maar dat ‘positieve’ kan ook weer niet rekenen op zijn loyaliteit door dik en dun.
Neem wat hij schrijft over linkse intellectuelen, degenen die denken dat hij elke
dinsdag en zaterdag in De Volkskrant opschrijft wat zij denken: ‘Een van de grootste
problemen van linkse intellectuelen in Nederland is(...) dat ze in hun hart rechts zijn.
Wat we hier politiek bewustzijn noemen is niets anders dan kwaad geweten - en
zolang er nog geweten is, is er geen hoop meer.’
Door deze vage loyaliteit ten opzichte van links krijgt het bij Blokker tot systeem
geworden wantrouwen een minder schrille kant, het is niet opportunistisch en zeker
niet iets dat in de lucht hangt, want als het er opaan komt beschouwt hij het als ‘de
essentie van democratie’: dat is ‘niet het geloof, maar de twijfel, niet het vertrouwen,
maar de argwaan.’ Enige tekening in wat voor Blokker ‘links’ is ontstaat als blijkt
dat die argwaan alle schepselen betreft en in het bijzonder degenen die in hem een
mede-strijder zouden willen zien: ‘Wie het diepste wantrouwen verdienen zijn zij
die nog wel deugen.’

Jan Blokker
BERT NIENHUIS

Het woord ‘deugen’ komt wel vaker bij Blokker voor en is heel geschikt om inzicht
te krijgen in zijn schipperskunst. Zodra hij het gebruikt heeft hij zich eigenlijk al
versproken, op zo'n moment heeft zijn gedachtenloze ik ongemerkt het woord
genomen, met andere woorden: het vooroordeel van het hart dat argeloos zegt dat er
mensen zijn die deugen en niet-deugen eist voor één moment zijn rechten op. Normaal
is dat Blokker voortdurend bestrijdt dat er ‘good guys’ en ‘bad guys’ zouden zijn en
dat hij betoogt dat alles veel gecompliceerder is dan men denkt. In Als de dag van
gisteren, een van de twee boeken waarin hij zijn stukken over geschiedenis heeft
gebundeld (het andere is Het eeuwige examen) verklaart hij op zijn manier een aantal
vermeende Nederlandse ‘deugden’, zoals ‘openheid’: open zijn de Nederlanders in
de geschiedenis bovenal omdat ‘we overal kaneel willen kunnen kopen’;
‘verdraagzaam’ zijn we onder meer omdat ‘we goed kunnen verdienen aan allerlei
joden, muzelmannen etc’; ‘flexibel’ zijn we ‘omdat je met rechtzinnigheid misschien
wel in de hemel komt, maar er op aarde nog geen schoorsteen van kan laten roken.’
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Het ‘good-guy-bad-guy-principe’ bestaat voor de denkende Blokker niet, maar hij
is zelf de eerste om te erkennen dat men niet elk moment van de dag even knap
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kan zijn, zodat er soms wel eens iemand lijkt te deugen - al moet men bij hem héél
goed zoeken wil men echt een persoon vinden die de kwalificatie waardig schijnt.
De enige nog levende Nederlander die er zonder ironie het dichtsbij in de buurt komt,
is iemand met een veelzeggende naam.
In het stukje waarin Blokker zijn periodieke zwakheid bekent - dat hij in de kern
‘een zorgeloos, slordig en opgeruimd karakter’ heeft - en dat onder de titel
‘Wantrouwen’ in zijn eerste bundel Ben ik eigenlijk wel links genoeg? staat, is het
onderwerp deugen of niet-deugen. Hij dacht altijd dat Ionesco iemand was die deugde,
tot Ionesco iets wilde gaan ondernemen om de westerse cultuur te redden, waarmee
hij in het vaarwater van bedenkelijke ultra-rechtse organisatietjes belandde. Uit deze
overweging ontstaat een omschrijving van ‘deugen’ die ook iets laat zien van Blokkers
gedachten over wat men ‘de dynamiek in een cultuur’ kan noemen: ‘In mijn
zorgeloosheid (...) had ik die man al bijna voorgoed ingedeeld in de rubriek van
mensen die deugen, dat wil zeggen schrijvers die aan de heersende cultuur graag net
zolang morrelen tot er iets afbrokkelt en die na gedane arbeid allerminst hun
medeburgers alarmeren om de scheef gezakte gevel te stutten, doch zich integendeel
tevreden laten opnemen in de encyclopedie van baanbrekers.’ ‘Deugen’ wil bij
Blokkers zeggen dat men een ‘pionier’ is, iemand die iets échts wil veranderen, zoals
Ionesco dat deed met zijn eerste toneelstukken en die na enige generaties niet gaat
roepen dat de nieuwe pioniers met iets héél anders bezig zijn, met een
‘onverantwoorde’ omverwerping van de maatschappij. Waar Blokker het over heeft
is de Wet van Ter Braak: die zag al jong dat wie als jongeman de beest uithangt
onherroepelijk schijnt te moeten eindigen als een brave burgerman. Iemand die in
Blokkers ogen deugt houdt daarentegen zijn wantrouwen, ook ten opzichte van
zichzelf, op peil. Dat hij er niet gerust op is dat dit menselijkerwijs mogelijk is blijkt
uit zijn twijfel of Ter Braak en Marsman het zelf wel hadden kunnen volbrengen als
ze waren blijven leven.
Blokkers verhouding tot de jaren zestig heeft alles te maken met het
pioniersentiment omdat hij die tijd en de jaren die erop volgden aan den lijve heeft
meegemaakt en er altijd aan refereert als hét voorbeeld van de teloorgang van het
baanbrekerschap: ‘Leve de pioniers,’ schrijft hij ergens, ‘god zal je bewaren voor
hun volgelingen.’ De jaren zestig bevestigen Blokker wat hij met de titel van zijn
nieuwe bundel bedoelt: dat ‘de tijden onveranderbaar zwart zijn en we zijn altijd
eeuwen en eeuwen te laat geboren geweest.’ De jaren zestig hadden wel een
‘voordeel’, dat was dat ‘veel vernis van de samenleving werd weggekrabd.’ Maar
daarop volgt onmiddellijk het nadeel: ‘dat we sindsdien weten wat er al die tijd onder
heeft gezeten.’ Wat eronder heeft gezeten heeft de tijd geleerd god heeft ons niet
behoed voor de volgelingen en van de jaren zeventig in Blokkers ogen een periode
van grote malaise gemaakt.
De pioniers van de jaren zestig waren nog doende met het veranderen van een
reëel bestaande werkelijkheid, in de jaren zeventig kwamen de volgelingen op en
hielden zich bezig met zaken die behoorden tot een irreële, dus niet bestaande
werkelijkheid. In die jaren begon en ligt het hoogtepunt van Blokkers satirische
werkzaamheden, die zijn apotheose heeft gekregen met zijn in Mag het ook zwart?
opgenomen Brandende Kwestie ‘De verknoeide jaren’. Al die tijd hield hij zich bezig
met de manifestaties van een andere wet, de Wet van Romein, beter bekend als de
‘wet van het onbedoelde of zelfs averechtse gevolg,’ want nu was het woord ‘aan de
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schreeuwlelijken, de platpraters, doeieie-roepers en de
helemaal-te-gekkejasjesdragers.’
Blokkers verschijning als satiricus viel samen met het ontstaan van een kloof
tussen werkelijkheid en illusie in de jaren zeventig; de satiricus had zijn geëigende
werkterrein gevonden, het werd erdoor opgeroepen: ‘Satire,’ schrijft hij in Het eeuwige
examen ‘is tenslotte het literaire genre waarin de tegenstelling tussen ideaal en
werkelijkheid zo scherp mogelijk wordt gehekeld, met de vrome bedoeling de
werkelijkheid in de richting van het “ideaal” te veranderen.’ Over dat ‘ideaal’ laat
Blokker zich nooit uit omdat het niet bestaat, maar er bestaat wel zoiets als een reëel
bestaande werkelijkheid voor hem omdat dat het positief moet zijn van het negatief
dat wordt gevormd door het ‘slapjanussenutopia’. Tegenover de narcistische idealen
van de jaren zeventig stelt hij de ‘heel concrete lijst maatschappijkritische verlangens’
en de sociale idealen van de jaren zestig. Die lijst staat Blokker inmiddels niet meer
voor ogen, maar hij is geen brave burgerman geworden. Die lijst is getransformeerd
in een anarcho-liberale instelling van permanente kritiek en wantrouwen, zodat hij
lapidair en terloops kan schrijven: ‘De bestaande machtsverhoudingen zijn er - daar
kunnen we het wel over eens worden - om voortdurend ondergraven, ondermijnd en
tot ontploffing gebracht te worden’ (Afscheid van televisieland).
Het is makkelijker om te zeggen waar Blokker tegen is dan waar hij vóór is: men
hoeft daarvoor maar een lijst aan te leggen van zijn slachtoffers en thema's. Wie
erachter probeert te komen waaruit het positief van al het negatieve dat hij aansnijdt
bestaat, stuit in eerste instantie op een solide impressie: deze man ‘deugt’ op grond
van alles waar hij tegen is. In tweede instantie herinnert men zich een citaat dat hij
aanhaalt uit een boek van Maarten Maartens waarin over een satiricus die ten dode
is opgeschreven wordt gezegd: ‘Hij behandelde de hele ronde wereld als zijn voetbal
(...) en hij schopte hem.’ De satiricus heeft nog de kracht voor één antwoord: ‘Maar
altijd naar het Doel, zei hij.’ Blokker heeft een uiterst vage voorstelling van dit Doel,
misschien is het niet meer dan de herhaalde wens dat mensen hun hersens gebruiken
en dat hij in geschriften altijd op zoek is naar deugdelijke ‘analyse en kritiek’. Men
zou het ook kunnen afleiden uit de schrijvers en de paar mensen waar hij zich gunstig
over uitlaat: Multatuli, Nescio, Elsschot, Bordewijk, ‘Oerhollandse stenen voor
literair brood - superieur, want zonder een spoor van schuldgevoel aangedragen door
die paar werkelijk interessante schrijvers die maling hebben aan de kunstzinnige
conventies van hun tijd.’
Maar vraagt men een franctireur naar de bestemming van de stenen die hij uit de
weg haalt? Wat betekent het dat Blokker
Vervolg op pagina 35
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Een Mevrouw die op de man af gaat
Renate Rubinsteins bundel Naarde bliksem? ik niet
Naar de bliksem? Ik niet door Renate Rubinstein Uitgever: Meulenhoff,
242 p., f26,50
G. van Benthem van den Bergh
Een van mijn vrienden was alleen op Het Parool geabonneerd om Kronkel en op
Vrij Nederland om Tamar. Lang niet alles komt in hun bundels, was zijn overtuigende
reden. Ik lees zelf in VN ook altijd Tamar het eerst, zoals ik trouwens in de Volkskrant
met Jan Blokker en in NRC Handelsblad met J.L. Heldring begin. Stijl, de Mevrouw
(‘Ik ben een Mevrouw in het diepst van mijn gedachten’) trekken me meer dan
opzienbarend nieuws of een geruchtmakend gesprek.
Tamar mag dan in Nederland de enige vrouw zijn die een krant tot een Mevrouw
kan maken, alle mevrouwerigs is haar vreemd, al mag ze zelf soms denken van niet.
Maar: ‘Ik wou op mijn tiende geen theeservies en op m'n vijftigste wil ik het nog
niet.’ Renate Rubinstein zelf is trouwens ook geen mevrouw meer. Ze is alleen en
ze kan door een ziekte niet meer goed lopen. Dat heeft haar blik en haar gevoel voor
de onvermijdelijke onrechtvaardigheden van het leven verscherpt. De titel van haar
nieuwe bundel Naar de bliksem? ik niet lijkt mij niet alleen een reactie op het
modieuze doemdenken, wat zij tegen Adriaan van Dis zei, maar ook een uitdaging
aan zich zelf.
Naar de bliksem? ik niet is een kloeke bundel waarin Tamar-stukken vanaf eind
1981 tot begin 1984 zijn opgenomen en bovendien de Huizinga-lezing van 1982 met
de voor Renate Rubinstein zo karakteristieke titel ‘Links en rechts in de politiek en
in het leven’. Want beter dan wie dan ook weet zij over politiek te schrijven als deel
of als verlengde van het dagelijks leven. De keuze van de stukken is voortreffelijk
en moet met veel zorg zijn gemaakt. Dat blijkt in ieder geval uit de schitterende
opening van de bundel. De eerste column heet ‘Wraak 2000’ en gaat over de noodzaak
voor vrouwen om ‘het artikel man’ te verdelen, althans in de grote steden, waar een
vrouwenoverschot heerst: ‘In grote lijnen moet je per man twee vrouwen uittrekken.
Het reëel bestaande leven behelpt zich daar allang mee, maar zelden zonder bedrog
en nooit zonder dat één of beide vrouwen teleurgestelde wezens worden.’ Edoch, in
de volgende eeuw zal dat anders worden, wanneer de vrouwen de macht en het
medisch bolwerk grijpen: ‘Wij laten (de mannen) ijskoud honderd jaar worden. Zij
zullen dan aan de beurt zijn om het langste te leven, terwijl wij comfortabel in ons
graf liggen. De wachtkamers zullen vol zijn van klagende mannen in en over de
middelbare leeftijd.’ Dat één op tweeperspectief wordt in het volgende stuk uitgewerkt
in een kort verhaal over een gescheiden vrouw en haar getrouwde vriend, waarin de
vrouw een herinnering ophaalt aan haar man. De inhoud ervan kan ik niet beschrijven
zonder die te trivialiseren. Volgt een bespreking van de Russische film De dame met
het hondje naar een verhaal van Tsjechov, met opnieuw het thema huwelijk en liefde:
‘De onverwachte bestendigheid (...) van een liefde die voor de beide geliefden een
onoplosbaar probleem wordt.’ Ook in die situatie - al zegt ze dat niet - had alleen de
in het eerste stuk door Tamar bepleite moraal van delen uitkomst kunnen bieden.
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Op de man af
Maar dan wordt in het vierde stuk onverwachts het één op tweeperspectief ook
toegepast op de politieke verhoudingen in het kabinet-Van Agt II. Van Agt kreeg
snel genoeg van zijn wettige echtgenote Den Uyl. Hij houdt eigenlijk van Wiegel
(onlangs verklaarde Van Agt inderdaad opnieuw dat hij voor een kabinet met Wiegel
op staande voet naar Den Haag zou afreizen) maar zit vast in een verstandshuwelijk
met Den Uyl: ‘Zo blijven Wiegel en Van Agt dus aangewezen op hun clandestiene
dineetjes bij kaarslicht en een goed glas wijn, terwijl de toornige echtgenote met haar
vriendjes bokt en mokt en haar ongenoegen kenbaar maakt door middel van grote
advertenties in de krant.’ Het is een hilarisch en zeer ter zake doend voorbeeld hoe
vergelijkingen met het dagelijks leven politiek kunnen verhelderen - of ontluisteren,
dat is een kwestie van smaak. Maar dit vereist wel dat het op het dagelijks leven
geboden perspectief zelf verrassend en geestig genoeg is. Bij Renate Rubinstein is
dit het en daarin ligt haar kracht wanneer ze over politiek schrijft.
De opening van Naar de bliksem? ik niet is dus al zo fraai, dat er niet veel meer
mis kan gaan. Dat gebeurt dan ook niet. Maar wat is lastiger dan een kritiek te
schrijven op een boek, waar je eigenlijk niets op hebt aan te merken, zelfs met de
‘kritische kanttekening’, waarmee een recensent zich toch boven de besproken auteur
kan verheffen of bij (een deel van) het publiek in het gevlei kan komen.
Wat is er dan zo goed aan het schrijven van Tamar? Ze weet haar onderwerp
meestal in een onverwacht licht of perspectief te plaatsen; ze suggereert niet, maar
argumenteert, strak en to the point; ze schrijft een uiterst geschaafd en beschaafd
proza, zij het recht op de man (sic!) af en zonder aanzien des persoons, (en dat bezorgt
haar veel vijanden); en ten slotte: ze maakt me aan het lachen met haar even
vindingrijke als puntige formuleringen. Ach, ze schrijft gewoon prachtig - en het is
met de jaren nog beter geworden. ‘Bent U niet lastig,’ vroeg Adriaan van Dis haar.
‘Zeker’, had ze uit haar bundel kunnen citeren, ‘(...) in alle gewesten wordt de vonk
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van de rede met zijn eeuwige aanstoot geweerd en gesmaad’ (blz. 225). Maar al op
de eerste pagina streepte ik een zin aan: ‘Ripeness is all, dat is zo en vroeg sterven
is niet ideaal, maar toch: de doden klagen niet, dus klagen de vrouwen meer.’ En
meteen erop: ‘Een enkele man weet zich tot op hoge leeftijd staande te houden en
die krijgt dan, zodra hij weduwnaar wordt, ter beloning een jongere vrouw cadeau.’
Of Tamars wet en gebod van het dagelijks leven: ‘Begin nooit iets met een getrouwde
man want hij gaat toch niet van zijn vrouw af. Bij deze wet hoort het amendement:
behalve als je zelf met hem getrouwd bent want dan gaat hij wel van jou af.’
Mij bevalt dat allemaal zeer. Veel mensen, schrijft Tamar zelf, menen ‘in het
moeilijk leesbare de geleerdheid te herkennen en in een bondige stijl de
oppervlakkigheid.’ Die zin staat in een heel mooi wat langer stuk over symbolen,
dat wil zeggen over de behoefte om in alles, diep verborgen symbolen op te sporen.
Vooral leraren Nederlands lijden daaraan. Ondanks Ter Braak en Du Perron staat in
Nederland de oppervlakte nog steeds laag aangeschreven. Toch, wie niet wil
verdrinken moet zorgen aan de oppervlakte te blijven. Kinderen zijn terecht altijd
een beetje bang voor het diepe. Waar komt die lustbeleving aan de diepte, zoals
dieptestructuren of dieptepsychologie, dan vandaan? Aan het water denkend, kan
het niet anders dan de doodsdrift zijn. Naar de bliksem? ik niet is dan een symbool
van de oneerbiedige oppervlakte, van vitaliteit.

Antisemtisme
In het zelfde stuk troffen me twee passages. De eerste omdat hij Tamars kritiek op
M. Mus verduidelijkt, de tweede (van Mary McCarthy) omdat deze enig licht werpt
op Piet Grijs' verbluffende gebruik van de term ‘antisemitisme’. In volgorde: ‘Net
als Mary M. zou ik het beschrijven van emoties, die nooit bestaan hebben, meineed
vinden,’ (Vrij Nederland zou toch wel heel slecht moeten betalen, wil M. Mus (nog
steeds) bijstandsmoeder zijn) en: ‘Ik ontdekte, schrijft (Mary M.) dat voor zeer domme
mensen antisemitisme een vorm is van intellectualisme, de enige vorm van
intellectualisme waartoe zij in staat zijn. Het vertegenwoordigde, op rudimentaire
wijze, het vermogen om in categorieën te denken en te generaliseren.’
Antisemitisme en zionisme blijven Tamar bezighouden. Sinds haar Jood in Arabië,
Goi in Israël (1967) is ze over de Palestijnen niet anders gaan denken, maar wel over
de rechtvaardiging van het zionisme. Ze denkt niet meer, zoals vroeger, dat de wereld
na 1945 definitief veranderd was en dat antisemitisme uitgeroeid zou kunnen worden.
Nu meent ze ‘dat je op beschaving en ontwikkeling niet hoeft te rekenen als op
krachten die een en ander terug zullen brengen tot een voorgoed verleden tijd.’ Dat
de geallieerden moeiteloos Auschwitz en de treinverbindingen naar de
vernietigingskampen hadden kunnen bombarderen, zoals G.L. Durlacher (in de Gids,
nr. 9/10) liet zien,
Vervolg op pagina 6
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doet haar schrijven: ‘Maar het is niet overdreven, het algemene Israëlische gevoelen
dat de joden zich zelf moeten redden omdat het de rest van de wereld in wezen
onverschillig laat wat er met ze gebeurt, is helaas niet ongerechtvaardigd’. Dit soort
pessimisme - of misschien beter: realisme - ligt ook ten grondslag aan haar kritiek
op ‘repeterende ideeën’ over vrede en ontwapening zoals het denkbeeld: ‘Erger kan
het niet (...) een gevoel dat je overwegend bij jongere mensen aantreft en dat daarom
populair is in de retoriek van trendgevoelige ouderen.’ Tamar zegt terecht: wie voor
1940 voor dat idee propaganda maakten ‘hebben ruimschoots ervaren dat alles altijd
erger kan’. Maar wie nu, ten aanzien van de huidige kernwapenbalans beargumenteert,
en dat doe ik, dat we in de minst gevaarlijk mogelijke situatie leven en dat alle
voorgestelde alternatieven de gevaren vergroten, stuit inderdaad voortdurend op
Tamars ‘repeterend idee’. Daar stuit ieder argument op af. Wel is het zo, dat
kernwapens ons dwingen om in beperkte mate met de Sovjetunie samen te werken
om de reële gevaren van een kernoorlog te verminderen. En vrijwording van
Oost-Europa - de waarde daarvan voor Centraal-Europa is door Milan Kundera
prachtig beschreven - kan de oorlogskansen in Europa vergroten. Daaruit volgen
dilemma's, die over het hoofd worden gezien door wie de Sovjetunie alleen als
bedreiging zien, zoals Tamar geneigd is te doen. Renate Rubinstein schrijft wel over
politiek, maar een politiek essayiste is zij niet en wil zij ook niet zijn. Zij schrijft er
over en over haar eigen leven en daar is politiek een deel van. Maar de mevrouw die
vanuit haar stoel in het groen kijkt - zoals op de mooie tekeningen van Peter Vos die
de omslag van deze bundel siert - zal haar gedachten niet allereerst naar de politiek
laten uitgaan.
■
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Warme, gebakken vis
Een nieuwe vissersjongen bij Gerard Reve
De stille vriend door Gerard Reve Uitgever: Manteau, 117 p., f19,50
Frans de Rover
Na het slaapverwekkende sprookjesboek Wolf, dat speciaal geschreven leek voor de
allerkleinsten in letterland, richt Gerard Reve zich met De Stille Vriend weer tot de
wat oudere lezers die ook hier en daar een scène met wat ontblote liefde aankunnen.
In de gebruikelijke publicitaire commotie rond het verschijnen van een nieuwe Reve
(ditmaal - een teken van hogere bestiering! - zelfs opgeluisterd door een ferme
uitspraak van Vrouwe Justitia over piraterij van Reves geestesgoed), mag vooral het
zwakke geslacht, dat naar schatting van de auteur driekwart van zijn lezerspubliek
uitmaakt, zich geprezen weten.
In een brief aan zijn uitgever, paginagroot gepubliceerd in de krant waarmee hij
al jarenlang in een haat-liefde verhouding leeft, ‘Het P.’ (1-11-1984), bezingt Reve
in alle toonaarden de vrouw. ‘Voor een vrouw kan er nooit genoeg liefde in een boek
voorkomen, maar zij verfoeit (en terecht) alle pornografie. Men mag van een vrouw
uiterst vrijmoedig over God schrijven, maar zij ziet niets in godslastering. Een vrouw
heeft een hart, en een man niet, of, als hij het wél heeft, dan zit het op een geheel
andere plaats die ik hier niet noem want er zijn kinderen bij.’ Zijn nieuwe (korte)
roman heeft hij eerst aan vrouwen laten lezen: ‘Allen hadden bij sommige
hoofdstukken tranen voelen opwellen, en allen hadden bij het lezen van het slot
regelrecht geschreid.’ Het spreekt dat De Stille Vriend (wederom) is opgedragen aan
‘Maria, Middelares aller Genade’, en dat Zij in het laatste hoofdstuk wordt
aangeroepen door een wanhopige schrijver die terugziet op een leven van leugen en
lafheid, in het bijzonder op de momenten dat De Jongen zich aan hem manifesteerde:
‘Wilt U in Godschristusnaam tóch maar voor mij bidden... Nou ja, voor mij?... Ik
bedoel: voor ons allen, en dan maar voor mij ook, in één moeite door?... Dat maakt
voor U toch niks uit?...’

Ouderwets-gezellig
Het schuldbewust aanroepen van Maria, het ontkurken van menig flesje, de fluittoon
van de jongensrotan, een hoofdpersoon George Speerman, nomen est omen, we zijn
weer ouderwets-gezellig thuis bij Gerard Reve die verhaaltjes vertelt voor en over
het slapengaan. Toch heb ik geen moment geweend, ik heb alleen gedacht: waar las
ik dat ooit eerder? Die vraag stellen, was hem beantwoorden: De Stille Vriend is een
kernachtige samenvatting van ‘de hele Reve’, een gefictionaliseerde pendant van
zijn geloofsbelijdenis Moeder en Zoon (1980) met name. De hoofdhandeling van
beide boeken speelt zich af in 1962, de periode van Reves zoektocht naar de
Moederkerk, zijn overgang van verhalenschrijver naar brievenschrijver, maar nú op
de wijze van de fictie. Wat in Moeder en Zoon aan Reve zelve niet geschiedde, niet
kón geschieden: het wonder van de lichamelijke vereniging met jongensprins
Matroosje (die goddelijke afgezant weerzien deed Reve besluiten in te treden in het
metafysische poppenkastspel van het rooms-katholicisme), dat wonder mag nu beleefd
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worden door Reves literaire alter ego George Speerman, een twijfelende schrijver
op zoek naar een onderwerp voor een verhaal.
Natuurlijk (want leven bij Reve is lijden) op een moment dat ‘het’ niet kan Speerman heeft een progressieve Groningse baardaap met avantgardistische literaire
aspiraties te logeren - ontmoet hij in de hoerige ambiance van de Amsterdamse
binnenstad De Jongen: ‘Hij kende de jongen, al had hij hem nooit eerder gezien: de
droomprins van zijn verloren jeugd, aan wie hij zijn hart slechts in het donker,
eenzaam in zijn bed, had durven aanbieden; de sprookjesjongen van de kleurenprent
in een boek dat achter het kapotte glas in lood deurtje van het speelgoedkastje stond;
de padvinder met naakt bovenlichaam, van het toverlantaarnplaatje, die gebukt zijn
bezeerde knie bekeek...’ Díé jongen, genaamd Marcel, is het voor Speerman (‘Tu
Marcellus eris’, voorspelt Anchises bij Vergilius al aan de schim van een jongeman
bij zijn tocht door de onderwereld); Marcel, de jongen met de geur van gebakken
vis, keert terug bij Speerman en biedt zich aan met heel zijn geheime jongenshart:
‘Nu dit lichaam onder hem naakt was, nam hij een geheel andere geur waar dan die
hij tevoren had geroken: er was geen zweem meer van een baklucht, doch slechts de
geur van rein jongenszweet, pijnbomen en door de zon verwarmd tentdoek, die bij
Speerman iets opriep dat hij zich niet kon herinneren, maar dat ooit geweest moest
zijn: een ongehoord groot, onbedreigd en onvergankelijk geluk.’ Maar tegenover
zijn buren schaamt Speerman zich voor de jeugdige werknemer in een viswinkel;
hij vindt hem met zijn kettinkjes, ringetjes en make-up te meisjesachtig. Hij vindt
geen woorden voor hem. Twintig jaar later zal Speerman bij Moeder Maria genade
afsmeken voor zijn laffe gedrag.
Het blijft voor Speerman bij die ene rit op Marcels jongenszadel; nog eenmaal
komt de gebenedijde terug, in haast, met op zijn ongeschonden jongensborst een
warme, gebakken vis die het spoor nalaat van een brandwond in de vorm van een
hart. Speerman verzorgt de wond. ‘Godsdienst, dat is prachtig, maar je kunt wel
overal van alles achter gaan zoeken. Zo blijf je aan de gang.’ Inderdaad, zo houdt
Reve zijn lezers bezig. Het hele gebeuren met Marcel is de zoveelste metafoor in
zijn werk voor de wederkomst van de Verlosser, te laat herkend door laffe mensen.
Zo blijft het tobben. ‘Een visjongen, een vissersjongen, een vissersknaap... De klanken
van een beroemd, klassiek zanglied speelden Speerman door het hoofd.’ Maar van
het contact met de knaap weet Speerman weinig muziek te maken; Marcel mag al
zwijgzaam zijn, de schrijver heeft helemaal geen tekst. Van de zo symbolisch
aangeboden vis kan hij slechts één hapje door zijn keel krijgen, dan stokt de eetlust.
Hij gaat op zoek naar de verdwenen vissersparel. ‘Niemand in West-Europa heeft
ooit in zo korte tijd op een zo klein gebied zoveel viswinkels afgelopen.’ De enige
die Speerman tegenkomt, is zich zelf: alle viswinkels waren in die tijd bedekt met
spiegels. En al beeldt Speerman zich in: ‘Voor een echte visliefhebber is het altijd
Vrijdag’, Marcel vindt hij nimmer terug. Op dat moment kan hij van die toevallige
gebeurtenissen ook geen verhaal maken.
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
Gerard Reve
KLAAS KOPPE
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Jezus' kruisdood
Een verhaal, dit verhaal, wordt het pas wanneer hij twintig jaar later door een
jongeman in een Amsterdamse tram aangesproken wordt. Dat gegeven vormt de
(niet zo sterke) structuur van dit boek. De oude Speerman meent in de jongeman
iemand te herkennen, maar wederom is hij te laf om zich bloot te geven. De jongeman
moet Marcel geweest zijn, nu op de leeftijd van Jezus' kruisdood; Speerman zwijgt.
Hij is het zélf, die stille vriend; eerst veel later, teruggekeerd als gevierd schrijver
op zijn landgoed in het verre zuiden, peinzend over zijn Indische verleden als ‘de
luit met de fluit’ tussen zijn gewapende jongenshelden, realiseert hij zich zijn te kort
schieten. Dan bedenkt hij wat hij had moeten antwoorden, tegen Marcel en tegen
naar jongenszweet riekende soldaten-op-oefening in zijn zuidelijke woonstee: ‘Ik
heb U verwacht. Heel mijn leven is een wachten geweest op U, zoals wij allen wachten
op de Ene, Die alles vervult. Een wapen heb ik niet, behalve mijn liefdeswapen, dat
ik vreedzaam in U wil planten, in de liefdeswonde waarmede iedere jongen reeds
geschapen is, en die zich voor het geweld der Liefde smarteloos opent. Schenk me
de genade, om dat liefdeswapen, mijn enig wapen, diep in Uw wonde te mogen stoten.
Opdat het Woord vervuld worde dat geschreven staat: ‘God zal zijn alles in allen’.
Het antwoord dat de schrijver als mens (‘Eigenlijk was hij een wereldvreemde,
tamelijk mensenschuwe persoonlijkheid, die in zijn leven meer liefde door twijfel
had verworpen of afgehouden dan aanvaard’) schuldig blijft aan anderen, geeft hij
in zijn literatuur. Een daarmee is dat antwoord tóch gegeven. Op die dubbelzinnigheid,
op die spiegeling in vele viswinkels, is Reves oeuvre gebouwd. Speermans gebed
tot Maria waarmee dit verhaal besluit, is Reves zoveelste poging door middel van
het Woord, gericht aan de Middelares, zijn twijfel te bezweren. Alles in leven en
literatuur, het is slechts verzinsel: ‘Enfin, dat wist U óók wel... Ik heb nooit één stap
in ons Indië gezet. Ik ben nooit één dag in militaire dienst geweest. Vandaar misschien
die levendige belangstelling van me voor jonge soldaten van het manlijk geslacht.’
Alles in de wereld bestaat slechts om uit te monden in een boek. Reves persoon en
werk is de goocheltruc van waarheid en verdichtsel. De waarheid van Moeder en
Zoon wordt in De Stille Vriend nog eens verliteratuurd. Misschien is het zo
intrigerende ‘vrouwelijke’ in Reves werk wat de symbolist Karel van de Woestijne
ooit de sfinx in de mond legde: ‘Gij zult mij allen, allen kennen; ik zal voor allen
duister zijn.’
■
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Patrick Modiano's laatste boek De si braves garçons is zojuist onder de
titel Aardige jongens bij De Arbeiderspers verschenen, die vrijwel al zijn
werk - in vertaling van Edu Borger - uitgebracht heeft. Rudi Wester sprak
met de schrijver. Een gesprek over mensen en dingen die niet voorbijgaan.

Patrick Modiano: ‘De stijl is mijn anker in dit vage universum’

Patrick Modiano
JACQUES ROBERT

Rudi Wester
Toen heel Parijs in '68 bezig was zich een betere toekomst te bouwen uit de
losgewrikte straatstenen van de Boulevard Saint-Michel, Sartre enthousiast
meegesleept werd door jeugdige maoïsten en de verbeelding steeg naar futuristische
hoogten, toen verscheen er een roman van een onbekende jonge Franse schrijver,
die totaal de andere kant opkeek: La Place de l'Etoile, de Plaats van de Ster. Het was
een briljante en macabere aanklacht tegen een verleden dat men maar al te graag
wilde vergeten, de moord op zes miljoen joden. De twintigjarige Patrick Modiano
bleek ook in zijn daarop volgende romans geobsedeerd te zijn door de mens die zijn
geschiedenis niet kan navertellen. De vreemdeling die rondzwerft in een wereld die
niet voor hem bestemd lijkt te zijn. Het leverde een oeuvre op dat, hoewel de
achtergronden van de personages langzaam verschuiven, een merkwaardige
consistentie vertoont. Plaatsen, namen, mensen keren steeds weer terug in wat
uiteindelijk een pijnlijk proces van zelfanalyse is van iemand tussen twee werelden.
‘Jeugd is een kwaliteit op zich. Vanaf, zeg maar, vijfendertig jaar merk je opeens
dat je iets verloren hebt. De pleisterplaats, de halte tussen twee tijden, blijkt te bestaan
uit onzekerheid, besluiteloosheid, het besef van schuld. Wat mij altijd geïnteresseerd
heeft zijn de mensen die er niet in slagen die pleisterplaats te verlaten. Die er niet in
slagen om de sprong te maken, hun jeugd te “overleven”. Het zijn vooral mensen
met een joodse achtergrond die geblokkeerd blijven. Ik herinner me dat ik, toen ik
klein was, altijd oudere mensen observeerde, hun verleden wilde weten. Er zat iets
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geruststellends in oude mensen. Ze waren er nog. Maar wat verschrikkelijk is, is om
leeftijdgenoten in verval te zien geraken. Te zien dat ze geen toekomst meer hebben.
Nu ben ik aan de beurt, denk je. Dat is een vreemde ervaring. In deze angstige
geestesgesteldheid heb ik Aardige jongens geschreven. Het is wel vaag, hè?’
Een schuwe blik in mijn richting, een niet weer te geven verontschuldigende
glimlach. Twee uur praten we al met zoveel meanders als ik nog zelden gedaan heb.
Over zijn jaren op het jongenspensionaat even buiten Parijs, dat in Aardige jongens
het lyceum Valvert heet. De tragiek van de erin beschreven leerlingen, ontwortelde
adolescenten zonder bindingen, uit families die hen liever kwijt dan rijk waren.
Typische Modiano-helden. En plotseling zie ik dat hij met één van de aardige jongens,
Mare Newman, zijn zelfportret al vrijgegeven heeft.
‘Op het lyceum hulde Newman zich al in een waas van geheimzinnigheid en wanneer
je iets méér over hem wilde weten - zijn adres, zijn preciese leeftijd of zijn nationaliteit
-, dan glimlachte hij zonder een antwoord te geven of bracht het gesprek op een ander
onderwerp (...). Men schreef zijn houding tenslotte toe aan een ziekelijke verlegenheid.
(...) Maar ik herinner me ook zijn plotselinge aanvallen van spraakzaamheid, zoals
stoom ontsnapt aan een deksel dat te lang op de pan gezeten heeft.’
Maar onvermeld in dat portret blijven zijn aandoenlijke aardigheid, zijn gedreven
pogingen het juiste woord te vinden, de chaos te beheersen.
Hij heeft zojuist het manuscript van zijn nieuwe roman Quartier perdu bij
Gallimard afgegeven. Met de opmerking dat hij al zo vaak straten en pleinen van
Parijs in zijn titels vernoemd heeft, dus daarom nu maar eens een hele wijk, zijn we
terug bij zijn passie: het zeventiende arrondissement waar hij woont. Boulevard de
Douaumont, de la Somme, de l'Yser. De Avenue de Wagram. Namen die een
gruwelijke historie achter zich hebben. Vlakbij is het Place de l'Europe, de Rue de
Moscou, de Rue de Londres.
‘Ik moet uitkijken dat ik niet door mijn omgeving overheerst word. Het gaat buiten
mijn wil om. Soms is het zelfs wat gênant, moet ik me zelf corrigeren. Het is geen
interessante buurt op zich maar de sfeer is zo merkwaardig. Die mooie huizen, maar
toch zo bourgeois. In de jaren dertig en veertig woonden hier zoveel keurige mensen
die iets te verbergen hadden. Ik loop verschrikkelijk veel. Ik heb het nodig om plekken
te zien, naambordjes te lezen en me dan voor te stellen wat er gebeurd zou kunnen
zijn, wat er gebeurd is. Net als voor een film wil ik de lokatie bekijken. Deze frivole
kant van Parijs, de Rive Droite, was altijd verbonden met mensen van het theater.
Louche artiesten, zoals Willy, de echtgenoot van Colette, woonden hier. Natuurlijk
zijn de mensen hier niet vreemder dan elders. Maar alles gebeurt in mijn hoofd.
Alleen het opschrijven ervan is als een koude douche.’
‘Uw romans zijn altijd van bescheiden lengte en vooral de laatste kenmerken zich
door een heel sobere, bijna klassieke manier van schrijver. Dat kost u erg veel
moeite?’
‘Ik kan maar heel kort werken. Na één uur ben ik volledig uitgeput, schrijven is
een activiteit die volstrekt tegen mijn karakter ingaat. Ik denk, ik kijk, ik loop. Waar
ik van houd, is dromen, zo maar wat. Me laten gaan, wegdrijven op een wolk. Maar
zodra ik iets op moet schrijven... Dat is iets waar ik maar niet in slaag. Overal liggen
dan papiertjes, soms maar met een enkele zin. De mensen over wie ik schrijf zijn zo
onbestendig, ze hebben zo weinig ruggegraat. De dingen die ik wil overbrengen zijn
zo onscherp omlijnd. Daarom hebben ze heldere zinnen nodig, anders valt alles uit
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elkaar en wordt het één groot magma. De stijl is mijn anker in dit vage universum,
mijn persoonlijke strijd tegen de vormloosheid.’
Zijn drie brillen liggen netjes in het gelid op het immense lege schrijfbureau voor
de glas-in-lood ramen waarachter vaag een tuin schemert. Geen los papiertje meer
te bekennen. Een grote, witte ruimte waarin drie donkere, houten zuilen en de brede
oude trap naar boven vreemd contrasteren. De gebeeldhouwde deur komt direct op
straat uit. Waarom houdt hij de wereld zo op een afstand? ‘Dat is misschien gebonden
aan een heel onzeker milieu waarin ik opgegroeid ben. Al zegt dat nog niet alles
want er zijn zoveel mensen die ook in zo'n milieu leefden en toch heel stevig zijn.
Maar ik voelde dat er zoveel dingen waren die ik niet begreep. Het zijn altijd de
eerste indrukken die beslissend zijn. Wie was mijn vader, wie was mijn moeder? Ik
wist zelfs niet eens hoe ze echt heetten, in de oorlog. Mijn moeder is van Nederlandse
afkomst, maar in België geboren. Ze las me veel voor, hoe heet die schrijver,
Timmermans? Ik verstond het niet maar wat me vooral bijgebleven is, is de sfeer.
Haar vrienden waren van die vreemde Belgische baronnen. Ze speelde in films, het
was een heel delicate situatie. De Duitsers hadden de studio's in België in handen.
Geen nazi's, maar de UFA. Ze wilden nog een film maken over die Nederlandse
zwemster, Willy den Oude. Tijdens de oorlog is ze naar Frankrijk gekomen. Het
Parijs tijdens de bezetting was zo'n bizarre stad, de sfeer was zo ambigu.’ Heel snel
nu: ‘Er was een bezetting maar het leven ging gewoon door, op een manier die niet
zoveel verschilde van de tijd ervoor. De theaters waren open en als je kranten uit die
tijd bekijkt, dan zie je dat er meer nachtclubs waren dan ooit. Dat was alleen maar
zo in Parijs. Er zaten veel Duitsers die niet echt nazi waren, maar zich schuilhielden
in administratieve baantjes. In die tijd ontmoetten de meest uiteenlopende mensen
elkaar, mensen die elkaar nooit hadden moeten ontmoeten, zoals mijn vader en mijn
moeder. In troebele tijden krijg je troebele mensen. Van die wereld ben ik een produkt.
Ik ben als een plant van een vergiftigde soort. Mijn grootouders hebben mij opgevoed,
want mijn moeder speelde na de oorlog veel toneel. Vooral in boulevard-stukken,
want daarin waren rollen met een vreemd accent te vergeven.’

Spookbeelden
Pas in uw laatste romans komen moeders voor, daarvoor was er nooit eentje te
bekennen. De vader is de belangrijkste figuur, maar vaak in een heel boosaardige
rol.
‘Dat hij me onder de metro heeft proberen te duwen, zoals beschreven in De
Ringboulevards, is niet waar. Het ging me meer om de vijandige sfeer. Feiten zijn
niet belangrijk voor me. Maar met mijn vader heb ik absoluut geen relatie kunnen
opbouwen.’
Leeft hij nog?
‘Ja, nee, dat wil zeggen... Het is een ingewikkelde situatie. Hij heeft Frankrijk
verlaten. Hij was muzikant in de jaren veertig, speelde in cabarets.’
????
‘Nee, hij was helemaal niet... Nee, wat ik tegen mijn moeder zei was, dat hij veel
vrienden had, oui, mais, ach, dat interesseert u toch niet. Zal ik u foto's laten zien?’
Doodse stilte. Hij blijft zitten. ‘Hij was van joodse afkomst, maar ook al zo'n
onwaarschijnlijk mengsel, met Italiaans bloed. In mijn jeugd ben ik met zulke enorme
tegenstrijdigheden geconfronteerd. Ik probeer me ervan te ontdoen, er is een ogenblik
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waarop je je ervan moet ontdoen. Zoals in psychoanalyse. Na je vijfendertigste moet
je proberen te leven in het heden, je bevrijden van de spookbeelden van het verleden,
want anders blijf je geblokkeerd. Je blijft maar ronddraaien. Het heeft iets puberaals
om maar steeds terug te grijpen naar dingen die verbonden zijn met je ouders maar
juist omdat het zo'n duistere periode is, kan je niet nalaten om de wond steeds weer
open te krabben. Leest u veel de Amerikaanse joodse schrijvers, Roth en Bellow?
Zij zijn geen “melange”, zij hebben een joodse opvoeding gehad, in joodse families,
in coherente families. Wat moeilijk is, is als je het produkt bent van twee soorten,
als je van alles bent: beul en slachtoffer tegelijk. Dat een joodse man niet wil trouwen
met een niet-joodse vrouw vind ik absurd. Er moet niet zo'n druk van godsdienst
uitgaan. Ook joden zitten vol vooroordelen.’
Nu klinkt u net als de hoofdpersoon uit
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De Plaats van de Ster, Schlemilovitch.
‘Toch heb ik me er wel van losgemaakt. Het probleem van de joodse identiteit is
heel complex, je snijdt zoveel af als je je alleen op je jood-zijn beroept. Zich
terugtrekken op één stelling is een verarming. Het is een handicap, het leidt tot
navelstaren. Ach, het is niet zo belangrijk. Maar ik denk dat je moet proberen je los
te maken van uitzonderlijke situaties. Dat is geen typisch joods probleem. In een
periode van angst en onzekerheid, zoals nu, wil iedereen naar de bron terug, zijn
wortels vinden. Iedereen is op zoek naar een geborgen gemeenschap. En tegelijk is
er de angst, wanneer je je te veel bindt. Het gaat om het uitvergroten van dat gevoel.’
Dat doet me denken aan de film van Antonioni, Blow up. Het uitvergroten van de
werkelijkheid en dan, als een detective, op zoek gaan naar de ontbrekende deeltjes.
‘Ik zou best detectives willen schrijven, ik ben een groot bewonderaar van Raymond
Chandler. Wat in detectives interessant is, is de sfeer. Wat er vervelend in is, is dat
je het sluitend moet maken. Ideaal zou zijn om een detective zonder oplossing te
schrijven, om zo het gevoel van onvoldaanheid op te roepen, dat heel belangrijk is
en vaak heel obsederend.’
Zoals uw eigen romans dus. U houdt er niet van om uw lezers rustig achter te
laten?
‘Ja, jazeker wel. Tenminste, ik zou het wel willen. Maar een vervelende
bijkomstigheid is, dat ik het niet kan, dat ik zelf niet rustig ben. Ik heb die nerveuze
spanning nodig. Er moet een gemis zijn. Bijvoorbeeld bij de film heeft men proeven
gedaan dat zelfs als iemand naar een kleurenfilm keek, zijn blik toch getrokken werd
naar de sombere plekken, niet naar de heldere kleuren. Hij stelt die samen op basis
van donkere tinten. Dat wil zeggen: je wordt aangetrokken door de leegte. In de
roman gaat dat ook op. Ik geef me er niet zo precies rekenschap van, maar wat de
aandacht van de lezer gevangen houdt zijn de leegtes. Als de zin te rijk is, valt men
in slaap. Er moeten gaten zijn. Zo kunnen veel acteurs die heel goed zijn op het
toneel, absoluut niet in een film spelen: ze doen te veel, ze maken te veel gebaren,
hun stem is te hard. De roman staat dichter bij de film dan bij het toneel. De camera
is net als de roman heel soepel. Antonioni had ook een literaire visie. Het gaat om
het moment dat uitdijt, het proberen vast te leggen van de tijd. Daar gaat het
uiteindelijk om. Het is me nooit... ah, c'est compliqué... Interesseert het u? Het is me
nooit gelukt precies te schrijven wat ik wilde, dat wil zeggen, dat ogenblik in het
leven vast leggen waarop alles kan omslaan, alles een andere wending kan nemen.
Het is een soort impasse. Ik moet eigenlijk een soort ontwenningskuur volgen, het
willen hebben van een geheugen, het is een molensteen die je achteruit trekt.
Weemoed is een romanesk element, het is een heel sterk emotioneel element. Voor
een roman is het een wapen. Voor schrijven heb je afstand nodig en die ontstaat al
op het moment dat je het opschrijft. Nostalgie is gebonden aan jeugd. Het gevoel dat
alles om je heen wegvalt. Misschien gaat het over. Hoewel, vroeger ging ik vaak met
mijn moeder naar een café aan de Quai des Augustins waar veel schippers kwamen.
Dan wilde ze weer even Nederlands horen praten. Misschien went het nooit.’ Opeens
weer op een heel ander onderwerp overgaand: ‘Ik heb een keer een brief gekregen
van een hele vreemde Nederlandse schrijver die in het zuiden van Frankrijk woont.
Hij schreef me omdat hij problemen met Gallimard had. Waarom hij mij schreef,
weet ik niet. Maar zijn naam, die vond ik zo prachtig, Rêve.’
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Verstikkend klimaat
Uw aardige jongens zijn gevangenen gebleven van hun puberteit, ze hadden al vanaf
het begin geen toekomst. Je kon je hen niet op vijftig-of zestigjarige leeftijd
voorstellen. In hoeverre bent u één van hen, wat dat betreft?
‘Het is waar dat als ik na mijn veertigste zulke literatuur blijf schrijven, dat is
beangstigend. Zoals in de film de oude acteur jeune premier-rollen blijft spelen. Ik
moet een tweede adem proberen te vinden. Of stoppen met schrijven. Dat is moeilijk,
je moet de moed hebben om... Vooral in Frankrijk. Literatuur wordt hier beschouwd
als een carrière. Zoals je diplomaat wordt of zo. Het is een verstikkend klimaat. Dat
imago dat je krijgt en waaraan je moet gehoorzamen. Alles zit in hokjes. Ik heb altijd
moeite gehad om bij een groep te behoren. In '68 wilde en kon ik me niet aanpassen
aan het universitaire milieu. Zoals ik me nu ook niet wil voegen naar het literaire
wereldje. De Fransen zijn veel te rationeel, behalve Balzac. Ik voel me veel meer
aangetrokken tot de Amerikaanse schrijvers: Fitzgerald, Dos Passos, Hemingway.
Zij hadden al veel eerder door dat een roman beschrijvend moet zijn. Dus
Robbe-Grillet zei dingen die de Amerikanen al vóór hem gedaan hadden. Die hele
generatie “nouveaux romanciers” leefde in een heel optimistisch wereldbeeld. Ze
dachten dat er nog progressie mogelijk was. Dat is over, passé. We leven in een tijd
die veel beangstigender en gedesillusioneerder is, veel troebeler. Die naïviteit past
niet meer. Ik ben altijd gefascineerd geweest door schrijvers die gestopt zijn met
schrijven of door mensen die opeens een totaal ander leven gingen leiden, een breuk
in hun leven maakten om weer vanaf nul te beginnen. Vrouwen zijn wat dat betreft
veel kameleontischer dan mannen. Een vrouw kan levens achter zich hebben die
totaal verschillend zijn. Bij mannen veranderen op zijn hoogst de attributen, maar
hun leven nauwelijks. Ach, het is allemaal niet zo belangrijk. Aardige jongens is
uiteindelijk geen zelfportret maar veeleer een portret van wat ik had kunnen zijn. En
op het moment waarop je beschreven hebt wat je had kunnen zijn, ben je gered. Je
hebt je eruit gered.’
■
Aardige jongens door Patrick Modiano, Vertaling: Edu Borger. Uitgever: De
Arbeiderspers, 167 p. f28,50
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Geld is dodelijk
‘Money’ van Martin Amis: proza met zwiepende veerkracht

Martin Amis
ABC

Money: a suicide note door Martin Amis Uitgever: Jonathan Cape, 368
p., f48,60
Anthony Paul
Voor de gevoelige maag van sommige Engelse recensenten waren de romans van
Martin Amis wel eens wat te veel van het goede. Hij ontleent zijn vuur aan een
ongebreidelde satirische weerzin, wordt geobsedeerd door gedegenereerde, smerige
of gewoon hopeloze mensen en houdt zich verre van alles wat maar enigszins
charmant of sympathiek zou kunnen lijken. The Rachel Papers en Success doen
onthutsend nauwkeurig, geestig en somber verslag van hoe het voelt om jong, begerig
en wanhopig (kortom: jong) te zijn; Dead Babies en Other People doen hetzelfde
met de verschrikkingen van een verloederd bestaan. Money, zijn vijfde tot nu toe
waarschijnlijk beste boek, geeft een overweldigende, opzettelijk overdreven visie met elementen die aan Rabelais, Jeroen Bosch, Swift en Hunter Thompson doen
denken - op het dodelijk gevecht dat de snelle jongens van de jaren tachtig leveren.
De roman speelt afwisselend in New York, Londen en LA, maar onveranderlijk in
een sfeer van de geprefabriceerde hap, plastic seks, jakkerend verkeer, drank en de
niet aflatende jacht op en het uitgeven van de centen.
De verteller is een onbenul die met de belachelijke naam John Self is opgescheept:
een man zonder stijl, zonder beschaving, een ordinaire smerige hebberd, een
pornografisch figuur met pornografische avonturen. (Money gaat voor een groot deel
over pornografie zonder overigens, zoals bijvoorbeeld The Naked Lunch, ook maar
in het minst pornografisch te zijn.) Self is vijfendertig en heeft genoeg van het
jong-zijn: hij gaat er aan kapot. Hij is two hondred pound of yob genes, booze, snout,
and fast food. Self blijkt niet voor niets Self te heten, maar de naam slaat niet op de
schrijver, want die, Martin Amis, duikt niet alleen onder zijn eigen naam in de roman
op, maar ook in de gedaante van Martina Twain, een vriendin van Self in New York.
Zij en de andere Martin A. zijn enige serieuze mensen die Self kent: alle anderen
poseren, hoereren en acteren slechts.
Self is filmregisseur en heeft enkele geslaagde spotjes gemaakt voor het soort
snelle hap en blote blaadjes waaraan hij zelf is verslaafd. En nu jojoot hij heen en
weer over de Oceaan op zoek naar financiers voor een speelfilm die Good Money of
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Bad Money gaat heten. Selfs eigen geldschieter is de elegante, vijfentwintigjarige
Fielding Goodney, die precies is zoals hij zelf zou willen zijn: jonger, fit, knap en
zelfverzekerd. Self zou zich het liefst in Californië een nieuw, op Fielding
gemodelleerd, lichaam willen laten aanmeten. Bovendien heeft Fielding geld, geërfd
geld, dat altijd iets onschuldigs en triomfantelijks uitstraalt. ‘That colour, it looks
like the sheen of health or sun or gimmicked youth but it is only the colour of money.
Money softens the fall of life, as you know. Money breaks the fall. Anyway, Martin
hasn't got that colour. And neither have I. And neither have you. Shake. Princess
Diana has it...’

Crimineel milieu
Self heeft een ontrouw, nimfomaan vriendinnetje, Selina Street, die al even gek op
geld is als hij. Geld maakt pornografie van seks: while making love we often talk
about money. I like that dirty talk. Self beseft dat hij nooit echt greep op geld zal
krijgen: het geld dat hij in handen krijgt dient tot niets: hij pisses it away. Dat heeft
te maken met het feit dat hij geen achtergrond heeft, zich in een leegte tussen de
dingen in voelt hangen: hij komt uit een duister, crimineel milieu in hartje Londen
en heeft van zijn zevende tot zijn vijftiende in New Jersey gewoond, vandaar zijn
kleurrijke half Amerikaanse Engels. Zijn grootvader had geld, maar dat telt niet: hij
had het letterlijk zelf gemaakt. Toen Self voor het eerst iets verdiende, stuurde zijn
vader hem een rekening voor zijn opvoeding. Geld is dodelijk, dat is de boodschap
die we in talloze variaties te horen krijgen.
Money is de laatste brief van een zelfmoordenaar vernemen we van de titelpagina
en uit Selfs eigen mond. Maar hij heeft niet door wat hij aan het doen is of hem wordt
aangedaan. ‘I must be fucking suicidal. And I wish I knew why.’ Omdat hij gedoemd
is altijd een ordinaire pummel te blijven? ‘Look at the state of my private culture...
It really isn't very nice in here.’ Hij zou zo graag de sprong willen maken ‘into - into
wat? Into a world of thought and fascination. How do I get there? Tell me, please.’
Martina probeert hem te helpen; ze geeft hem boeken te leen, maar omdat hij nog
nooit iets heeft gelezen, vindt hij Animal Farm kinderachtig en The Catcher in the
Rye fraai en krachtig geschreven. Ze neemt hem ook mee naar de opera, waar hij
zich afvraagt waarom Othello niet doorheeft wat Desdemona en Cassio in hun schild
voeren.
In New York geeft de door jet lag en vreselijke katers geplaagde Self zich over
aan ordinaire uitspattingen; hij strompelt van topless bar naar bordeel en
hamburgertent en stopt zich vol drank, slechte dope en andere troep. Met de film die
hij gaat maken zijn er al vanaf het begin problemen. De spelers zijn zulke groteske
egotrippers dat hij heel wat met ze te stellen krijgt, wat de grappigste scènes oplevert.
Zo is er de met grote borsten gezegende maar kinderloze oermoeder Caduta Massi
(een naam die diegenen onder u die weleens door Italië hebben gereden wel zullen
herkennen), en Lorne Guyland, die in een grijs verleden als cowboy schitterde en nu
geen oude man of verliezer wil spelen en zijn liefdesscènes per se naakt wil doen.
We krijgen een prachtige lijst voorgeschoteld met de uiteenlopende figuren - van
Djenghis Kan tot Jezus Christus - die deze oude bok heeft gespeeld. En dan de jonge
Spunk Davis (Self vreest dat diens voornaam aan de andere kant van de oceaan
moeilijkheden zal geven: in het Engels betekent het namelijk ‘kwakje’) een
wedergeboren fundamentalist die niet rookt, vecht of aan seks doet.
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Intussen krijgt Self dreigende telefoontjes van iemand die zegt Frank te heten en
alles van Self afweet, vooral van de gênante ogenblikken in zijn leven die door de
drank uit zijn eigen geheugen zijn gewist. Wie is Frank? ‘I'm just the guy who's life
you fucked up,’ zegt hij. Bovendien heeft hij het gevoel dat hij door een lange
roodharige dame wordt geschaduwd. Er zijn trouwens wel meer mensen die het op
hem voorzien lijken te hebben.
Self keert uit de verloedering van New York naar Londen waar het pas echt
bergafwaarts met hem gaat - met Londen trouwens ook: ‘Londen has jet lag. Londen
has culture-shock. It's doing everything the wrong way round at the wrong time.’
Het wemelt in Londen van de hamburgertenten, neon-verlichte boutiques en
souvenir-supermarkten. De En-
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gelse pub wordt ons in al zijn eerbiedwaardige treurnis beschreven, en over het eten
dat je daar krijgt zegt Amis: ‘The French, they say, live to eat. The English, on the
other hand, eat to die.’

Donderend geweld
Terug naar de plot, die wel degelijk regelmatig de kop opsteekt: een venijnige
feministe, Doris Arthur, komt met een script dat gegarandeerd door alle acteurs en
actrices zal worden afgekeurd. Om de zaak te redden haalt Self er een schrijver uit
Londen, een zekere Martin Amis bij. Amis, die voor de grote som geld die hem in
het vooruitzicht wordt gesteld is gezwicht, werkt het script zo om dat het aanvaardbaar
wordt. Maar uiteindelijk blijkt noch de film noch Self te redden te zijn: de intrige
sluit zich (hoe precies zeg ik niet) en Self stort met donderend geweld in.
De schrijver, of de figuur Martin Amis, probeert Self nog voor een aantal dingen
te waarschuwen; hij fluistert hem zelfs in dat hij een hulpeloze romanfiguur is, en
maakt hem ten slotte in bij een potje schaak door hem in een positie te manoeuvreren
van waaruit elke zet hem fataal zou worden. Ik zelf krijg snel genoeg van
post-modernistische spelletjes met de positie en status van figuren, schrijver en lezer,
maar er zullen zeker mensen zijn die dit een van de aantrekkelijkste kanten van
Money vinden, en ik moet toegeven dat het esthetisch-ontologische spel nauw
verwreven is met de ontknoping van de intrige en aftakeling van de held.
Self is echter ook zonder deze dimensie al interessant genoeg. Hij laat een heel
eigen geluid horen. Amis heeft de zogenaamd niet-belezen aan porno en andere troep
verslaafde een scherp, humoristisch oog en oor gegeven en een geweldig krachtige,
agressieve, verrassende taalbeheersing. En het taalgebruik is het punt waarop Money
excelleert. Het is sterk als staal maar met zo'n veerkracht dat de woorden in je gezicht
zwiepen. Een politieman die vanuit een helikopter zijn pistool richt wordt ‘A coptered
pig drawing a bead on your rug.’ In LA krijgt hij ‘a twenty-dollar blowjob from a
speed-fuelled Zulu called Agnes.’ Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. De
passages waarin het stadsverkeer en allerlei straatgekken worden beschreven zijn
subliem. Sla het boek maar open, op elke willekeurige pagina vindt u wel een
voorbeeld.
Self is niet alleen goed van de tongriem gesneden, maar ook een stuk minder banaal
dan hij pretendeert. Dat kan ook niet anders: we moesten toch kunnen zien dat hij
lijdt. De eerste keer dat hij ons een topless bar mee inneemt, vertrouwt hij ons toe
dat hij medelijden heeft met een van de danseressen die grote, treurige borsten en
reksporen in haar huid heeft, terwijl ze pas negentien, op zijn hoogst twintig is. Selfs
tragiek is niet dat hij een onwetende verteller is, die wordt geobserveerd zonder het
te weten, maar dat hij slim genoeg is om in te zien dat hij een nul is: hij leeft in een
hel, en dat weet hij.
Met de romans van Martin Amis is het altijd net alsof er een stem in het niets praat.
Niet dat de wereld genegeerd wordt: zij wordt aandachtig, met humor en gevoel
bekeken, maar alles, de hele wereld, zit opgesloten in het bewustzijn van de verteller.
Money spreekt met een duidelijke individuele, bezeten stem die je niet loslaat. Pas
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aan het eind komt er een serene noot, de subtielste verrassing van het boek: misschien
haalt Self het toch nog en ziet hij in dat zijn leven één grote grap is.
■
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Driehoeksverhouding van drie generaties
Grete Weils roman ‘Generaties’: over oorlog en jaloezie
Generaties door Grete Weil Vertaling: Margot Klaarhamer Uitgever:
Meulenhoff, 160 p., f32,50
Doeschka Meijsing
Toen de schrijfster Grete Weil twee jaar geleden in de Nieuwe Kerk geïnterviewd
werd door Adriaan van Dis, naar aanleiding van de Nederlandse vertaling van
Tramhalte Beethovenstraat, deed zich een onplezierig incident voor. Zoals bekend
heeft Grete Weil, afkomstig uit München, de oorlogsjaren ondergedoken met haar
man in de Beethovenstraat doorgebracht. Tijdens een razzia daar werd haar man
opgepakt. Hij is in Mauthausen omgekomen.
Een van de discussiepunten met de zaal was de vraag waarom ze, als door Duitsland
verdreven jodin, toch in hemelsnaam in 1946 naar dat land kon terugkeren om er te
wonen. Het onplezierige moment deed zich voor toen Konrad Merz, uit Berlijn
uitgeweken en ondergedoken in de Beemster, Grete Weil begon te verwijten dat hij,
gesjochte jood, die onderduikperiode in grote armoede had moeten doorbrengen en
dat zij een rijke jodin was die het maar makkelijk had met al dat geld. Geld speelt
vanzelfsprekend altijd een rol, meestal een onverkwikkelijke.
Ook in de nieuwe roman van Grete Weil, Generaties, is geld een belangrijke reden
waarom er van alles misgaat tussen mensen. In al haar boeken, Mijn zuster Antigone,
Tramhalte Beethovenstraat en B zeggen en andere verhalen spelen dezelfde thema's
een rol: het oud-worden, het alleen-zijn, de oorlog die haar nooit meer in gemoedsrust
laat leven, de twee mannen die ze verloor. Maar in Generaties komen, behalve de
in Mauthausen vermoorde Waiki en de in het ziekenhuis gestorven Urs, geen mannen
voor, behalve heel erg tussen de coulissen.
In Generaties lopen veel verhalen door elkaar. Het hoofdverhaal, in de
tegenwoordige tijd verteld, gaat over enkele bittere jaren tussen drie vrouwen. Ze
vertegenwoordigen drie generaties: de oude schrijfster die het verhaal weergeeft, een
vrouw van rond de vijftig, Hanna, en een drieëndertigjarige Moni. Met veel elan
wagen ze de sprong in het diepe en gaan met elkaar samenwonen in één huis.
Het is 1946. De schrijfster keert terug naar Duitsland: ‘Terugkeer uit de Hollandse
emigratie naar Duitsland, de drug waar ik bang voor ben, die ik langzaam drink,
die geneesmiddel kan zijn of dodelijke drank.’ De ontmoeting met Hanna valt hiermee
samen. Het eerste wat ze zegt is: ‘Wat doet u hier? In dit land? Zorg dat u weer
wegkomt.’ Er volgt onmiddellijk een ruzie en daarmee is de vriendschap bezegeld:
‘Ze moet zo'n vijftien jaar jonger zijn dan ik, maar ik merk het leeftijdsverschil niet,
ben opgewonden, voel iets zusterlijks, bij de drug Duitsland is de drug Hanna
gekomen.’
Na veel jaren van intensieve vriendschap met Hanna, waarin ze samen veel reizen
maken, komt dan het moment, laat in het leven van de schrijfster, dat ze echt met
Hanna en de haar onbekende Moni gaat samenwonen. Het worden ongemakkelijke
tijden.
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Grete Weil

Een driehoeksverhouding, over drie generaties verdeeld. Compleet met het spook
van de jaloezie dat zich beurtelings in de hoofden van de drie nestelt. Ze zeggen
onaardige dingen tegen elkaar, ze wantrouwen elkaar als twee meer met elkaar
optrekken dan met de derde, steeds wisselende bondgenootschappen. De schrijfster
voelt zich oud, gekwetst door de manier van denken van Moni, ze wil geen
grootmoeder zijn en voelt zich in die rol gedrongen. Ze is jaloers als Hanna en Moni
samen op reis gaan. Zij en Moni worden tot overmaat van ramp ook nog eens verliefd
op elkaar, waardoor Hanna zich buitengesloten voelt. Er is geen aardigheid aan wat
eerst zo aantrekkelijk leek: niet meer altijd alleen te zijn.

Rottig baantje
En wat in zulke situaties het eerst gebeurt, gebeurt. Er komen moeilijkheden over
geld. Moni heeft een rottig baantje, Hanna heeft geen geld en leeft van het geld van
de schrijfster. En de schrijfster is rijk. Hoezeer zij dat geld ook wil gebruiken om het
leven voor alle drie aangenaam te maken, het keert zich tegen haar. Mensen worden
ongelukkig als ze afhankelijk zijn van het geld van anderen. Het gaat, zoals dat heet,
ondergronds spelen, daar helpt geen lieve moedertje aan - en ook geen goede
bedoelingen.
Het wordt langzamerhand tot een driehoekshel, waar telkens de een en dan weer
de ander ontsnapt. Tenslotte vertrekt Moni naar Poona, maar dan is er al veel
kapotgegaan.
Dit getob à trois wordt met zeer veel gevoel voor wisselende verhoudingen
geschreven. Al is het vanuit het perspectief van de oudste van de drie geschreven,
het is niet zo dat zij het gelijk naar haar toe schrijft. Er is geen gelijk. Er zijn alleen
drie moeilijke mensen die te dicht op elkaar zitten en tegelijkertijd alledrie heel bang
zijn elkaar te verliezen.
Generaties heeft iets weg van een dagboek. Alle overwegingen die men zo dagelijks
met zich meedraagt, worden met grote precisie uit de doeken gedaan, bekeken,
omgedraaid. Zo ook alle herinneringen: aan haar eerste huwelijk met Waiki, aan haar
jeugd als joods prinsesje in een rijk milieu in München, aan de dood van haar tweede
man. En steeds sterker dringt zich Auschwitz op: ‘Hoe verder Auschwitz weg ligt,
des te nader het komt, de jaren ertussen zijn uitgewist. Auschwitz is realiteit, al het
andere droom.(...) Mijn ziekte heet Auschwitz en die is ongeneeslijk.’
Wat ook steeds dichterbij komt is de eigen dood. Het verzet tegen de ouderdom,
dat ook in Mijn zuster Antigone al prachtig beschreven werd, gaat steeds door. Hoe
het voelt voor een oude vrouw om niet meer alle dingen te kunnen doen waar ze
vroeger haar kracht uit putte: bergbeklimmen, autorijden, met vrienden in café's
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zitten. De ergernis van andere mensen tegen iemand die dover en dover aan het
worden is en de angst voor de dood.
Aan het eind van het boek krijgt Grete Weil terug op Antigone, die ze haar zuster
noemt en roept haar aan om haar bij te staan in het uur van de dood: ‘Over de
duizenden jaren heen, die zijn als een wimperslag, sta me bij.’
Generaties is het boek van een vrouw die zich beklaagt, maar ook aan het leven
hangt als was het het paradijs. Ze weet bovendien haarscherp waarom het lijden nooit
uit de weg te gaan is.
Generaties verschijnt 21 november.
■
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‘Toen ging ik door het lint’
De rol van vrouwelijke bendeleden
The girls in the gang A Report from New York City door Anne Campbell
Uitgever: B. Blackwell 277 p., f73,55
Lodewijk Brunt
Weeza was er niet op gesteld als andere vrouwen speciale aandacht aan de dag legden
voor haar vriend Chico. ‘Wat doe je hier,’ vroeg ze aan het meisje dat op een goede
dag stond te wachten in de ruimte waar Weeza, Chico en hun vrienden altijd
rondhingen. ‘Ik wacht op Chico,’ zei de aangesprokene. Weeza sidderde en vroeg:
‘Waarom wacht je op hem?’ ‘Dat heeft hij me gevraagd.’ ‘O ja? Was jij soms
gisteravond met hem uit?’ ‘Ja.’ ‘Ben je met hem naar bed geweest?’ Toen het meisje
hier bevestigend op antwoordde, ging Weeza ‘door het lint,’ zoals ze zei.
En ze vertelde wat er vervolgens gebeurde: ‘Ik trapte haar, man, ik sloeg haar,
sleurde haar naar buiten en trok de bloes van haar lijf. Ik joeg haar over de straat
zonder schoenen, zonder bustehouder, zonder bloes, ze had niks anders meer aan
dan haar broek. Ik had de kans niet om die uit te trekken. Ze rende als een gek en ik
heb haar bijna een mes tussen de ribben gestoken, maar toen werd ik tegen gehouden.
Ik heb haar geraakt. Ik heb haar afgemaakt, laat maar zitten. Toen zei ik tegen Chico:
“Maak jij je geen zorgen, vriend. Ik ga het doen met een van je vrienden en je zult
er wel achter komen met wie.”’
Weeza woont in het oostelijk deel van Manhattan. Ze is van Portoricaanse afkomst,
net als haar vriend. Ze is prominent lid van een bende, die geheel uit Portoricaanse
vrouwen en meisjes bestaat, voor het merendeel woonachtig in dezelfde buurt: de
Sex Girls. Deze vrouwengang is nauw geliëerd met een eveneens Portoricaanse bende
van jongemannen, waarvan Chico een van de leidende figuren is: de Sex Boys. Geweld
is een onlosmakelijk bestanddeel van hun alledaagse bestaan. Wil je lid worden van
de Sex Girls, die zich onderscheiden door een eigen tenue met speciale ‘clubkleuren’,
dan zul je je daarin moeten bekwamen. ‘We namen een nieuw meisje mee naar het
park,’ zoals Booby, een goede vriendin van Weeza uitlegde, ‘dan moest ze één van
ons uitzoeken, hinderde niet wie, en dan moest ze vechten zodat we konden zien of
ze er tegen kon om slaag te krijgen. Als ze dat niet kon, dan vocht ze niet en dan
namen we haar niet. Want we wisten dat ze op een dag - je weet wel, ergens op straat
- aangevallen kon worden, dus moesten we er zeker van zijn dat ze kon vechten en
dat ze met ons mee kon doen. Daarom moest ze eerst vechten. Zonder te huilen.’

Stedelijke vrouwen
Weeza en haar Sex Girls worden, tezamen met twee andere vrouwelijke jeugdbenden,
uitvoerig beschreven door de Britse criminologe Anne Campbell in haar dit jaar
verschenen The Girls in the Gang. Volgens schattingen bestaan er alleen al in New
York City zo'n vierhonderd benden, met een totaal lidmaatschap tussen de tien- en
veertigduizend mensen, in leeftijd variërend van veertien tot omstreeks dertig jaar.
Ongeveer tien procent zou uit meisjes en vrouwen bestaan, waarvan een deel gehuwd
is en kinderen heeft. Over vrouwelijke bendeleden bestaan al vele decennia lang
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nogal stereotype opvattingen. Campbell zegt: ‘Ze krijgen de schuld als aanstichtsters
van veten tussen benden; ze worden beschreven als “passief bezit en promiscu”. Ze
worden er van beschuldigd dat ze gemener zijn dan welke man ook; ze worden
geprezen omdat ze tot de weinigen behoren met genoeg macht om de misdadige actie
van mannelijke benden in te dammen. Er zijn mensen die vinden dat ze de komende
bevrijding van stedelijke vrouwen symboliseren en er zijn anderen die menen dat ze
de ontkenning van de beste vrouwelijke eigenschappen belichamen.’ Er wordt van
alle kanten druk gespeculeerd over de redenen voor meisjes om zich bij benden aan
te sluiten en over de manier waarvoor ze in dergelijke verbanden leven, maar
vergeleken bij de bibliotheken die zijn volgeschreven over mannelijke bendevorming
zijn serieuze studies over dit onderwerp op de vingers van een hand te tellen. In
verreweg de meeste onderzoekingen over benden komen vrouwen en meisjes alleen
in voetnoten voor of zijn ze volstrekt onzichtbaar.
Campbell heeft de door haar beschreven benden uit de eerste hand leren kennen.
Ze was geïnteresseerd in het bestaan van iedere bende als zodanig, de organisatie,
activiteiten, geschiedenis en betrekkingen met de sociale omgeving. Daarnaast heeft
ze hier reliëf in aangebracht door de levensgeschiedenis van de bendeleidster in kaart
te brengen. Deze combinatie van sociologie en biografie levert drie uitstekende
reportages op, waarvoor journalisten zich niet zouden hoeven schamen. Over de
‘wetenschappelijke’ betekenis zullen de meningen uiteen lopen. De geijkte vraag bij
dit soort onderzoek is: in hoeverre zijn de beschrijvingen van drie verschillende
gangs representatief? Persoonlijk zou ik daar niet zwaar aan tillen, immers niemand
kan daar iets zinvols over zeggen. Dankzij Campbells inspanningen weten we nu
tenminste iets en dat is meer dan we daarvoor wisten. Haar onderzoek is ook in andere
opzichten te prijzen. Weinig wordt beseft hoezeer onderzoekers met dit soort
onderwerpen bloot staan aan allerhande risico's, soms voor lijf en leden. Geleerden
die hun leven achter het bureau doorbrengen hebben daar geen weet van, maar ze
zouden er wel meer waardering voor kunnen opbrengen dan gewoonlijk het geval
is. Het hele gebied waar Campbell heeft gewerkt werd gekenmerkt door een grote
mate van dagelijks geweld. Toen ze enige tijd optrok met Sun-Africa, lid van de
zwarte gang Five Percent Nation werden ze beiden binnen een periode van een paar
dagen aangevallen op straat. Sun-Africa werd in een park omsingeld door een paar
jongens en kreeg een fles in haar gezicht, Anne Campbell werd beroofd door vijf
mannen die haar naar een perron van de ondergrondse waren gevolgd. Ze hielden
haar boven de rails en dreigden haar te laten vallen als ze haar geld niet overhandigde.
‘Zulke incidenten vallen niet meer op in dit gebied,’ zegt Campbell over Brooklyn.
‘Niemand is onkwetsbaar. Als gevolg hiervan wordt er veel over misdaad en
misdadigers gesproken. Als Sun-Africa het over misdadigers heeft, betrekt ze
uitdrukkelijk zichzelf en haar vrienden - ook degenen die in de gevangenis zitten
[Vervolg op pagina 15]

De Forum-formule
Ten Braven
Het is verheugend dat dit weekblad in zijn nieuwe bijlage rond het boek ook het
woord geeft aan iemand die professioneel geheel buiten de boekenbranche staat; nu
eens geen uitgever of redacteur, geen universitair geschoolde letterknecht of
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beroepscriticus, geen boekverkoper en vooral ook geen schrijver. Nee, de redacteuren
hebben nu eindelijk eens plaats willen inruimen voor iemand die inzake de literatuur
bij uitstek tot oordelen bevoegd is: de gewoontelezer. En dat ben ik, het zij hier
zonder een zweem van bescheidenheid gezegd.
Van mijn hand hoeft u dan ook geen beschouwingen te verwachten zoals zij elders
in linkerbenedenhoeken van dagbladen met hooggeleerde allure worden neergepend,
in proza dat zich amechtig voortplant in brede kolommen. Daar worden we wekelijks
voorgelicht over alweer een rijk geïllustreerd werk dat ons haarfijn uitlegt wat de
hygiënische gebruiken waren op een kasteel in de middeleeuwen, of het leven van
de zoveelste excentrieke Brit vastlegt van de wieg tot het graf, al worden de meeste
buitenechtelijke affaires onder de mantel der liefde weggewerkt.
Al evenmin zal ik me hier spiegelen aan de meervoudig onverzadigde azijnzure
columns die in een bepaalde kwaliteitsbijlage door de verantwoordelijke
cultuurredacteur zo doortimmerd worden opgesteld en zo strikt binnen de marges
van de fatsoenlijke burgerij, dat men er een kleine vier uur na lezing geen enkele
gedachte meer uit kan reproduceren.
Toch zijn dat de echte ontboezemingen van ingewijden die het schrijven van
binnenuit kennen; deze chroniqueurs kunnen urenlang mijmeren over het denkbeeld
dat een gedicht gelezen moet worden voor het echt bestaat; dat een roman als men
hem heeft uitgelezen ook echt is afgelopen en dat we dus niet mogen vragen wat er
daarna met X. en Y. gebeurde; zij staan er telkens opnieuw bij stil hoe verrassend
het is dat iedere nieuwe generatie zijn eigen keuze maakt uit de literatuurgeschiedenis,
die men daardoor als het ware telkenmale ‘herschrijft’.
Voor de lezende dilettant zijn zulke aperçu's al gauw te weids. Ik wil hier veel
minder hoog draven, maar wel des te concreter zeggen wat mij bevalt en niet bevalt.
Zo zal ik niet rusten voor een kwaad is uitgeroeid dat bestaat in de slecht verwerkte
nasleep van wat het tijdschrift Forum hier te lande heeft aangericht.
Ter Braak en Du Perron, in lui letterland al bijna net zo'n obligaat koppel als
Scheltema Holkema, hadden destijds zo'n bloedhekel aan de woordkunstige
Schoonheid die alles wat sinds tachtig geschreven werd met een taaie korst overdekte,
dat ze weer wat al te heftig begonnen te hameren op de andere kant van de medaille.
Zij eisten dus dat een werk iets zinnigs te zeggen had, en noemden dat de
persoonlijkheid van de schrijver die ze erin wilden ‘ontmoeten’. Dat het daarbij een
metafoor betrof, werd al gauw vergeten. De adepten van de Forum-leer dachten dat
het echt van belang was dat elke schrijver zich in de eerste plaats als persoonlijkheid
manifesteerde. De mens achter het werk werd allengs belangrijker.
In de prille jaren dertig was het nog wel verfrissend als Du Perron erop wees dat
op een strandfoto van Binnendijk de ‘pik van Dick’ viel waar te nemen. En ook
schroomde hij niet om ter beslechting van een literair geschil Pom ten aanschouwe
van het Leidseplein een oorvijg te geven. Begrijpelijk maar helaas. Daarmee was
ook de stoot gegeven tot de bewondering van de schrijver als poseur. Al gauw leek
het er niet meer op aan te komen wat men schreef, als men maar een persoonlijkheid
scheen te zijn in het wereldje van anderhalve hectare in het hart van Amsterdam.
Zo is er de bekende figuur van een uitgever op de Herengracht die zich de allure
van een heuse schrijver heeft aangemeten door zich met flambard en vlinderdas voort
te bewegen en zo nu en dan in forums of tv-programma's krachtig bassend onzinnige
uitspraken te doen. En de media stinken erin en werken eraan mee de indruk te
vestigen dat het voldoende is je persoonlijkheid te etaleren; dan hoeven je boeken
niet echt leesbaar te zijn.
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Ook de vrouw-onvriendelijke stekelvisjager te Leiden is er in weinig jaren in
geslaagd het feit dat hij nauwelijks een lopende zin kan formuleren weg te schminken
achter een goed geëxploiteerde persoonlijkheid, door het hoogste woord te kraaien
in interviews en door overvloedige beschouwingen over van alles maar vooral over
niets.
Nog verwerpelijker zijn de Goetheluis, bekend van vijfhonderd rubrieken in beeld
en geschrift, en de Lenny Bruce-imitator die zich grote faam in de letteren heeft
verworven door op de kaft van een boek als hoerenloper te paraderen.
Goed, dit zijn extreme gevallen. Maar laten toch alle schrijvers die echt kunnen
schrijven loskomen van dat Forum-idee, de schare van parasiterende interviewers
en tv-praters de rug toekeren en in alle stilte hun werk doen, desnoods totaal verstoken
van persoonlijkheid. Als ik ze maar met genot mag lezen.
■
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[‘Toen ging ik door het lint’ - vervolg]
met een lang strafblad - niet bij deze categorie.’

Armoede
‘Ze betreurt al het geweld waarover ze hoort, net als iedereen en ze neemt iedere
mogelijke maatregel om er geen slachtoffer van te worden.’ Bij de analyse van haar
gegevens gaat Campbell ervan uit, dat Amerikaanse jeugdbenden strikt buurtgebonden
zijn. Zelfs bendeleden die door de politie worden gezocht blijven meestal halstarrig
in dezelfde buurt en zelfs op dezelfde straathoek. Dáár is hun hele leven
geconcentreerd, hun familie en vrienden, het is ondenkbaar dat ze naar elders zouden
vluchten. Bendeleden hebben dikwijls een achtergrond van armoede, werkloosheid,
weinig formele scholing. Bovendien zijn ze voor het grootste deel afkomstig uit
etnische minderheidsgroepen. Velen hebben een strafblad en hun vooruitzichtingen
op sociaal-economische verbetering zijn praktisch nihil. Juist op deze gronden zou
je misschien verwachten, dat jeugdbenden een ware tegencultuur zouden vormen,
waarin de normen en waarden van de omringende, ‘respectabele’ maatschappij
principieel worden afgewezen. In de massamedia is menigeen geneigd om een
dergelijke voorstelling van zaken te geven: jeugdbenden als voorlopers van de
revolutie, stadsguerillero's die uit zijn op de omverwerping van de kapitalistische
orde. Volgens Campbell is daar geen sprake van. ‘Misdaad wordt niet gepleegd om
de misdaad,’ zegt ze. ‘Het is geen symbool van opstand of een teken van
vervreemding. Wetten worden overschreden als onderdeel van de waarden en
levensstijlen van de benden, maar benden bestaan niet uit potentiële revolutionairen;
in feite is het tegendeel eerder waar. Opvattingen van bendeleden zijn dikwijls
conservatief.’ Typerend voor de Amerikaanse benden is juist dat er zo rigide wordt
vastgehouden aan de kapitalistische structuren. Dat blijkt alleen al uit de manier
waarop ze zijn georganiseerd. Dit is geheel in overeenstemming met de organisatie
van particuliere bedrijven. Benden hebben presidenten, vice-presidenten en
vertegenwoordigers, dan wel sergeanten, kwartiermeesters en oorlogsadviseurs. Of
ze hebben zich volgens de traditionele gezinsstructuur gemodelleerd, met een vader
en moeder die voor de discipline en de dagelijkse gang van zaken zorgen. In alle
gevallen is sprake van een sterk hiërarchische ordening met strenge
lidmaatschapsregels die nog het meeste lijken op die van snobistische, exclusieve
herensociëteiten. Grote waarde wordt gehecht, net als in de samenleving als geheel,
aan eigendom en het verkrijgen van méér eigendom. Benden opereren tegenover
elkaar zoals multinationals dat op de vrije markt doen. Bendeleden zijn bovendien
fanatieke consumenten. Kleding wordt bijna aanbeden: iedere ochtend worden de
spijkerbroeken gestreken, de laarzen gepoetst en de gympies witgemaakt. Wat je in
de benden ziet, aldus Campbell, is een ‘microcosmos van het Amerikaanse geloof
in consumeren, in de gelijkstelling van geld met macht, in concurrentie en succes en
in een hiërarchie waarbinnen de nieuweling zal proberen hogerop te komen om ooit
nog eens president te worden. Ze zijn er allemaal trots op Amerikaan te zijn,
sommigen hebben voor hun land gevochten en de meesten zouden het graag doen
als het nodig was.’
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Bijstand
Tegen deze achtergrond valt de positie van vrouwen en meisjes in benden beter te
begrijpen. Exclusief vrouwelijke benden zijn nauw gelieerd met mannelijke benden
en de onderlinge verhoudingen zijn niet verschillend van die in de rest van de
samenleving: mannen geven de toon aan en vrouwen hebben zich te schikken. In
benden wordt daar een parodie van gemaakt, omdat de mannen zelden werken en
het in vele gevallen de vrouwen zijn die via de bijstand kunnen zorgen voor geregelde
inkomsten. Toch worden de échte benden gevormd door mannen. Zij bepalen wanneer
er gevochten wordt met andere benden en wanneer die oorlog ten einde is. Vrouwen
doen daar in mee voor zover ze bij de mannen horen. Onderlinge gevechten tussen
vrouwen worden getolereerd omdat de mannen daar niet het belang van inzien. In
kringen van bendeleden is de dubbele seksuele moraal minstens zo sterk als er buiten.
Er wordt een nauwkeurig onderscheid gemaakt tussen losbandige ‘dellen’ en
moederlijke, trouwe ‘wijven’. Mannen daarentegen worden geacht seksuele
avontuurtjes na te jagen, zo zouden mannen nu eenmaal zijn. Dit alles staat in schril
contrast tot het image dat graag aan de buitenwacht wordt gepresenteerd, namelijk
dat bendeleden outlaws zouden zijn, rebellen en vogelvrijen. Wat Campbells
onderzoek laat zien is dat vrouwelijke bendeleden méér zijn dan de stereotypen die
er al lange tijd over ze bestaan, het zijn mensen van vlees en bloed die met elkaar
omgaan als zusters, of soms als moeders en dochters. Maar van enige wezenlijke
verandering in de ‘vrouwelijke rol’ is geen sprake. ‘Ze bestaan als een toevoeging
aan de mannelijke bende,’ zegt de auteur, ‘de mogelijkheden die ze hebben worden
gedicteerd en gecontroleerd door de mannen. Binnen de bende bestaan er nog steeds
“goeie meiden” en “slechte meiden”. Meisjes krijgen te horen hoe ze zich moeten
kleden, het wordt hen toegestaan te vechten en ze worden aangemoedigd om goede
moeders en trouwe echtgenoten te zijn. De belangrijkste oorzaak van zowel hun
lijden als vreugde ligt bij mannen. En hoewel meisjes soms pal staan tegenover hun
mannen, vaak ruzie met ze maken en af en toe de baas over ze spelen, blijven de
mannen onbedreigd de dienst uitmaken.’
Zo gezien is het verschil tussen vrouwelijke bendeleden en veel ‘gewone vrouwen’
minimaal. Waar ze van dromen is geluk en rijkdom en een leven dat niet langer
afhankelijk is van de bijstand. Wat ze willen is een goede echtgenoot, die sterk is,
maar niet gewelddadig; trouw en toch mannelijk. Wat ze ook willen is kinderen die
goed gekleed gaan en voldoende te eten hebben. En wat ze ten slotte willen is een
schitterend huis in een van de voorsteden. Daar gaat het om in hun leven, de revolutie
kan nog wel even wachten.
■
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Onder de beschaving van een stiff upper lip
De biografie van de Engelse kunsthistoricus Kenneth Clark

Kenneth Clark
ABC

Kenneth Clark
A Biography door Meryle Secrest Uitgever: Weidenfeld and Nilcolson,
310 p., f66,20
Mariëtte Haveman
Kenneth Clark wordt door zijn collega E.J. Gombrich in diens boek Art and Illusion
aangeduid als ‘een meester van introspectie’. Gombrich doelt hiermee op de methode
die Kenneth Clarks handelsmerk is geworden: om zichzelf als ideale waarnemer te
projecteren, zijn eigen perceptie te gebruiken als maatstaf voor het kijken naar kunst.
Clarks persoonlijke appreciatie van kunst verloopt aldus: ‘Eerst,’ schreef hij, ‘is
er de onmiddellijke indruk van een meesterwerk, de soort impressie die zich zelfs
zou manifesteren wanneer men met een vaart van dertig mijl per uur in de bus
voorbijreed en het schilderij in een winkelraam zag.’ Op die eerste indruk volgde
een nauwkeuriger inspectie van elke centimeter van het canvas, om alle nuances op
je in te laten werken. Deze concentratie was echter niet langer vol te houden dan
men de geur van een sinaasappel bewust waar kon nemen, pakweg een paar minuten.
Het nut van historische kennis was dat die de aandacht op het kunstwerk gericht hield
terwijl de zintuigen de tijd kregen om zich te verfrissen. Ten slotte zouden de zintuigen
zo ‘doordrenkt’ zijn dat men alles zou zien in termen van de ondergane impressie:
een kamer als een Vermeer, de melkboer als een Van der Weyden.
Zo'n beschrijving zal veel mensen aantrekkelijk in de oren klinken, maar in de
kunstwereld is het nog steeds aanleiding tot een heftige discussie: die tussen de
kenners/geleerden (connoiseurs/critics) in de traditie van Morelli, Berenson, Fry en
Clark versus wetenschappers als Warburg, Panofsky en Gombrich. Vooral de
ontwikkeling in de waarnemingspsychologie in de afgelopen twintig jaar heeft deze
discussie aanzienlijk verscherpt.
Zo zit ook in Gombrichs geciteerde vriendelijkheid aan het adres van Clark een
angel die blijkt uit de rest van Art and Illusion, ondertiteld als a study in the
psychology of pictorial representation. Met duizend doorslaggevende argumenten
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toont Gombrich daarin de zwakheden aan van introspectie, zelfbespiegeling als
exclusieve methode tot kunstbeschouwing.
Hoewel Clark zijn positie als estheet in latere jaren wat nuanceerde en verving
door een min of meer eclectisch moralisme, hoort hij toch meer bij de kenners dan
bij de geleerden. Zijn boeken over algemene onderwerpen zoals The Nude of
Landscape into Art gaan allebei vooral over zijn eigen relatie tot het onderwerp,
doorspekt met historische wetenswaardigheden en mooie illustraties. Zijn
iconologische interpretaties zijn voor een groot deel achterhaald.

Persoonlijk
Maar hoe dit ook zij, het neemt niet weg dat Clark een belangrijke positie had in de
wereld van de kunst. Zijn grootste kwaliteit was die van populariseerder, iemand die
een breed publiek ontvankelijk wist te maken voor schilderijen. Het motto van deze
biografie, ‘For the outer sense alone perceives visible things and the eye of the heart
alone sees the invisible’ zou door hemzelf gekozen kunnen zijn. Dit uitgangspunt
bezorgde hem de aanhoudende kritiek van zijn meer gereserveerde collega's die er
op wezen dat veel van wat valt onder ‘het sprekende hart’ bepaald wordt door
toevalsfactoren - wat Gombrich noemt the beholder's share. Tegelijk was het juist
die persoonlijke benadering die hem voor een groot lekenpubliek leesbaar maakte.
Een direct geuite respons op de schilderijen van Rembrandt is nu eenmaal
gemakkelijker te begrijpen - en doet vaak sympathieker aan - dan ingewikkelde
inconologische reconstructies.
Dat Meryle Secrest in haar biografie over Kenneth Clark minder te zeggen heeft
over zijn intellectuele ontwikkeling dan over zijn dagelijks leven, ligt in de lijn van
het voorafgaande. Het is dan ook geen kritiek op de biografie, in feite doet die precies
wat Kenneth Clark zijn leven lang heeft gedaan. Hij maakt hem toegankelijk.
Is zo'n kunsthistoricus wel interessant materiaal voor een dergelijke biografie?
Daar kan geen twijfel over bestaan, in dit geval. Over de Engelse kunsthistorische
kringen is een arsenaal aan roddels te vertellen waar de theaterwereld trots op zou
zijn. Het bekendste voorbeeld is de geschiedenis van Anthony Blunt, Conservator
van de Schilderijen van de Koningin die nog een tweede carrière had, als KGB spion.
Typerend voor de Engelse ‘discretie’ verloor hij zijn Sir-titel pas toen het schandaal
uitlekte in de pers. Ook de geachte connoiseur Bernard Berenson is mooi materiaal,
iemand die zijn opulente Italiaanse villa met hofhouding onderhield met ‘his eye that
served the market place’; oftewel een lucratieve samenwerking met de schurkachtige
kunsthandelaar Joseph Duveen. Eén van Duveens praktijken was om schilderijen
wat op te kalefateren waardoor ze verkocht konden worden als Bellinis of Giorgiones.
(Ze roken altijd nog naar het penseel). Berenson, die af en toe zijn meestersoog half
dicht kneep, kreeg vijfentwintig procent van de winst. Zelfs op de Olympus zijn ze
niet heilig.
Maar wie geïnteresseerd is in een nieuw bewijs van dit soort feilbaarheid in
kunstkringen vindt dat niet in de biografie van Kenneth Clark. Aan de biografe met
haar merkwaardige naam ligt het niet, want in haar eerdere biografie van Berenson
wist ze heel wat op te delven. Als het ergens aan ligt is het Clark zelf, zijn totale
onkreukbaarheid maar ook zijn gesloten karakter. ‘Eigenlijk ken ik hem niet,’ zei
Graham Sutherland, één van zijn oudste vrienden. ‘Niemand kent hem,’ was de
reactie. Een criticus noemde hem eens six characters in search of an author. Hoe
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weinig de verwijzing naar Pirandello op zijn plaats lijkt bij deze brave conservatief,
het typeert de problemen waar een biograaf bij zo iemand voor staat.
Toch heeft Kenneth Clark aan Meryle Secrest een uitstekende auteur gekregen.
Ze heeft weinig poging gedaan om de dunne plekken in haar boek met
psychoanalytisch bindmiddel te verdichten. Al haar psychologische hypotheses zijn
inderdaad hypothetisch geformuleerd. Vaak zijn ze wel aannemelijk. Bovendien
heeft ze veel nadruk gelegd op het sociaal-documentaire aspect, en dat is slim, want
daar leent dit leven zich goed voor. In zekere zin was het een standaard-leven.
Clark was, zoals hij het zelf noemt in zijn autobiografie, het produkt van ‘the idle
rich’, Engelse textielparvenues, in dit geval zo ledig als maar kon. Men las geen
kranten of boeken, liet wel de bank springen in Monte Carlo, at vier keer zo veel als
normale mensen, vrouwen leden aan unspecified ailments en kuurden jaarlijks in
Marienbad om weer op krachten te komen. Meryle Secrest beschrijft alle details van
het Engelse gesol met kinderen en conventies, zonder de halve vertedering waarmee
er vaak over geschreven wordt. Ze beschrijft de vele outdoor lunches, geserveerd
met een ceremoniële verachting voor modder en mieren, de gefixeerdheid op
badkameraccommodatie (‘Sudburne Hall with only eight bathrooms, was
disappointingly lax in that regard’), de afgronddiepe kinderverwaarlozing. ‘Hoe
vreselijk voor Edwardian parents om een kind over de vloer te hebben! Het was meer
dan ze konden verdragen. In zijn herinnering zaten ze altijd in Zuid-Frankrijk en hij,
eenzaam en verlegen, reisde af in de train bleu, op de leeftijd van elf of twaalf, een
mascotte van de wagons lits, bijna een levende grap, omdat hij altijd alleen was.’
Nooit brachten ze hem weg, of haalden ze hem af van het station.
Zo was het leven van de jonge K., hartverscheurend als een Victoriaans melodrama,
omringd door een ijskoude moeder, een dronkaard van een vader, kwaadaardige
bedienden, een hatelijke Duitse kinderjuffrouw en vier teddyberen om de eenzaamheid
te verdrijven in de enorme tochtige landhuizen waar hij voortdurend aan zijn lot werd
overgelaten. Heel af en toe waren er andere kinderen, maar daar was hij als de dood
voor. Die plaagden hem en draaiden zijn arm uit de kom. Ook was hij bang in het
donker 's nachts, maar hij kreeg geen lampje hoewel hij er om smeekte, dat was slecht
voor zijn karakter vond men. Als zijn moeder hem in de kinderkamer aantrof, in
tranen door het getreiter van dat Duitse sekreet, trok ze zich stilletjes terug zonder
hem te troosten. Wel ontsloeg ze de kinderjuffrouw. Zijn vrolijke vader maakte het
alleen nog maar erger, dagelijks laveloos opgevangen door toevallige passanten zoals
een paar oudtantes en Mrs James Mc Arthur, née Sarah Jane Flinthoff, ‘that lady of
granite-like breeding and adamant good manners. None of them would see anything
amiss. Perfect courtesy and perfect pretence’. Ook verkoos de vader het in zijn
liederlijkheid om zich en route naar het Schotse buiten een half delirium te drinken,
waarbij hij dan neerzakte op een sofa in het North British Hotel, en het lied Am I a
Man or am I a Mouse door de Victoriaanse gewelven liet schallen. De kleine K. werd
er dan op uitgestuurd om zijn vader op te halen.
De ontsnapping aan dit tranendal kwam
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toen hij oud genoeg was om naar school te gaan, maar het was wat je noemt van de
regen in de drup. Eigenlijk bestaat er een hele bibliotheek over het Engelse upper
middle class leven in het algemeen, maar voor literaire doeleinden lijkt het onderwerp
overbelast. Meestal wordt je een enkel onderdeel gepresenteerd: de conversaties, de
pompeuze bekrompenheid, het bizarre ritueel. Het aardige van zo'n biografie is dat
die laat zien dat het állemaal echt waar was. Zo vinden we ook hier weer het bekende
beeld van de affecthuishouding op die Engelse scholen waar young hooligans tot
gentlemen werden geboetseerd, met het bekende mengsel van sadisme en
stompzinnigheid.
Hoe komt een kind uit zo iets te voorschijn? Als een rancuneuze psychopaat zou
je zeggen. Dat zal ook wel vaak het geval zijn geweest, gekanaliseerd in een goeie
job bij het leger of op zo'n school. Een andere mogelijkheid is zo ver mogelijk
verdringen achter je stiff upper lip, een prestigieus litteken.
Zo ging het bij Kenneth Clark. Jaren later liet hij zich met tranen van ontroering
huldigen door zijn oude school. Mensen die klaagden over hun schooltijd of daar
studies aan besteedden vond hij maar zeurpieten. In zijn autobiografie schreef hij,
met wel een merkwaardig inzicht in het relatieve beschavingspeil van die Britse
opvoedingsmethodes: ‘Mijn schooldagen beschrijf ik niet. Dat onderwerp is
doodgepraat door intellectuelen die pesterij en onrechtvaardigheid als een persoonlijke
aanslag op zichzelf schijnen te zien, in plaats van de onvermijdelijke voorwaarde
om op te groeien in elke samenleving. Vergeleken met de initiatieriten van de
Australische inboorlingen kwamen we er makkelijk van af.’
Dit conservatieve cultuurpessimisme heeft Kenneth Clark altijd gehandhaafd,
merkwaardigerwijs gecombineerd met een groot geloof in de educatieve werking
van kunst. Schilderijen waren altijd zijn eigen compensatie geweest tegen de
dagelijkse verschrikkingen. Zijn vader hield van kunst, het huis hing er vol mee, en
K. amuseerde zich van jongs af aan met het verhangen van die schilderijen. In feite
heeft hij dat tot het laatste toe gedaan, in alle villa's die hij bewoonde en als directeur
van de National Gallery.

Tacticus
Dat laatste, zijn professionele carriere, is beschreven in een hoofdstuk onder de wat
gemene titel Getting Things Done. Toch is die titel wel kernachtig, want hij vat de
belangrijkste eigenschap samen die Clark uit zijn schooltijd had ontwikkeld: zijn
oneindige plooibaarheid. Hij was een confrontatiemijder, had een enorme capaciteit
tot het zien van beide kanten van de zaak. Op zijn zevenentwintigste had hij zich een
reputatie verworven als ‘arbiter of taste’, had een erg modieuze geaffecteerde vrouw
met een Schiaparelligarderobe en bewoonde een enorm landhuis, Old Palace Place.
Dit alles, volgens de biografe, tenminste deels ‘by refilling the teacups, passing round
the sandwiches and staying out of trouble’. De braafheid strekt zich zelfs uit tot
dronkenschap-jes na diners, ‘waarbij de straten van hun geschater galmden,’ zoals
Clark het in zijn dagboek beschreef. Nee, dan die vader.
De problemen bleven Kenneth Clark niet bespaard als jeugdig directeur van de
National Gallery - een verduistering in de administratie, een restauratie van een
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Velazquez waar het publiek schande van sprak, de veel te dure aankoop van een
overschatte mindere meester - maar over zijn eigen reactie daarop krijgt men weinig
of niets te horen. Wel veel over de gigantische sociale offers die zo'n functie met
zich meebrengt, grotendeels opgevangen door de echtgenote Jane. ‘If they were
living beyond their means, it was for a good cause,’ schrijft de biografe een beetje
krengerig. Jane komt er niet mooi van af. Behalve geposeerd was ze lichtelijk
hysterisch. Ze speelde altijd mooi weer naar de buitenwereld maar tijdens het
opruimen van de asbakken pestte ze haar echtgenoot met opmerkingen over de feilen
van zijn gedrag. Deze Jane speelt een even belangrijke als ambivalente rol in de
tweede helft van de biografie. Aan de ene kant was ze totaal onmisbaar met al haar
georganiseer. Aan de andere kant terroriseerde en chanteerde ze haar man en kinderen
zo verschrikkelijk dat het beklemmend is om te lezen. Dat Kenneth Clark geleidelijk
aan wat neiging begon te vertonen om in te gaan op de belangstelling van andere
vrouwen is niet zo moeilijk te begrijpen. Aan de andere kant vraag je je af hoe sterk
het gedrag van die Jane bepaald was door het onmogelijke altruïsme dat van haar
werd verwacht.
Hoe goed Kenneth Clark geleerd had om tegen de klippen op te functioneren - als
bestuurder en kunst-didacticus, sluw en tactisch in de omgang met comitees en
ondergeschikten, Britain's best lecturer - wordt als prestatie des te duidelijker wanneer
men de privéproblemen bekijkt die hem tot vlak voor het eind van zijn leven
teisterden. Erg vrolijk was hij nooit geweest, maar in de tweede helft van zijn leven
begon hij te lijden aan ernstige depressies. Jane vervormde met het klimmen der
jaren tot een negentiende eeuwse hysterica, schreeuwend, publiekelijk bezwijmend,
stiekem drinkend. Clarks opvatting over de morele, humaniserende kwaliteiten van
kunst had een pessimistische kant gekregen, die vooral tot uitdrukking kwam in de
televisieserie Civilisation. Een serie waarvan de beschavende werking zo hoog werd
aangeslagen dat hij (naar ik uit betrouwbare bron heb vernomen) tot op de
benedenwindse eilanden is vertoond. Enerzijds was het motto van die serie nog steeds
‘to enlarge the human mind and pull mankind a few steps up the hill’, de opvatting
van Clarks negentiende eeuwse voorganger John Ruskin die hij zijn leven lang
bewonderde. Anderzijds sprak er een weinig gelukkig beeld uit over de mate van
civilisatie van zijn eigen tijd. Kenneth Clarks overtuiging dat de Apollo van Belvedere
een verfijndere beschaving uitdrukte dan een Afrikaans masker was in de tijd van
de serie - eind jaren zestig erg gedurfd, of erg reactionair. Veel mensen vielen over
het nostalgische conservatisme van de serie, vonden de toon bevoogdend en pompeus,
maar de meesten was de ware strekking gewoon ontgaan. Door hen werd de serie de
hemel ingeprezen als ‘testimony of hope’ en weet ik wat voor goed bedoelde
banaliteiten. Vooral in Amerika werd Clark vergast op een vreselijke parodie van
zijn oude ideaal, toegejuicht als een soort profeet, zelfs als een God. Meryle Secrest
beschrijft dit alles op de prettige droge toon waarmee ze de rest beschrijft. Maar het
moet vreselijk zijn geweest.
Aan het eind van zijn leven was hij nog even heel gelukkig met zijn tweede vrouw
Nolwen. Eigenlijk is dat het minst trieste gedeelte van het hele boek, zodat het
onaangename idee van een morele les in deze biografie (teveel maatschappelijk
succes maakt ook niet gelukkig) nog net op tijd (hoewel niet helemaal overtuigd)
wordt gesmoord.
■
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Seksuele onregelmatigheden
Het liefdeleven van H.G. Wells
H.G. Wells in love
Postscript to an Experiment in Autobiographie Samenstelling en
toelichting: G.P. Wells Uitgever: Faber and Faber, f48,60 Importeur:
Nilsson & Lamm
Martin Koomen
‘Op een avond toen ik me stond te kleden voor het diner hoorde ik iemand mijn
studeerkamer binnenkomen. Ze was naar de flat toegekomen en jammer genoeg was
mijn gewone dienstmeisje er die avond niet en was haar plaats ingenomen door een
ander meisje dat haar had toegelaten. Ik ging de studeerkamer binnen in mijn
avondkleding en vond de jongedame op mijn haardkleedje. Ze had een regenmantel
aan, die ze opensloeg, waarbij bleek dat ze op schoenen en kousen na naakt was.
“Je moet me liefhebben,” zei ze, “of ik dood mezelf. Ik heb vergif. Ik heb een
scheermes.”’
Literaire debutanten, en zij die het willen worden, wees gewaarschuwd: dit zijn
zo de risico's van het schrijverschap. Gelukkig maar dat ze beperkt blijven tot de
keren dat het dienstmeisje haar vrije avond heeft.’
H.G. Wells, de hier geciteerde schrijver, had de tegenwoordigheid van geest de
portier van het flatgebouw (‘een door en door verstandige en betrouwbare man’) aan
zijn zijde te roepen, waarna de bezoekster, die zich inmiddels enkele snijwonden had
toegebracht, haastig naar een ziekenhuis kon worden afgevoerd. Wells legde het
incident voor het nageslacht vast in een geschrift dat hij heeft bedoeld als een soort
postscriptum bij zijn officiële autobiografie. Die laatstgenoemde tekst (Experiment
in Autobiography) is onlangs weer eens herdrukt, in twee delen bij Faber and Faber,
en dezelfde uitgeverij heeft nu voor het eerst dat postscriptum het licht doen zien.
De inhoud van het PS betreft allereerst Wells' amoureuze verrichtingen, bij de
meeste waarvan hij intussen allerminst de assistentie van een portier nodig had. De
schrijver blijkt een onvermoeibare en doortastende minnaar te zijn geweest, met een
grote hoeveelheid partners.
Het grootste deel van H.G. Wells in Love is tijdens Wells' leven dus ongepubliceerd
gebleven; nu zijn blijkbaar al die net genoemde partners overleden en kon het boek
verschijnen volgens de opzet die de schrijver zelf voor ogen stond. G.P. Wells, zijn
oudste zoon, heeft de tekst geredigeerd overeenkomstig de instructies die bij het
manuscript waren gevoegd. Dit verklaart waarom het boek opent met een wel al
eerder gepubliceerde tekst van Wells over de vrouw die als zijn (tweede) wettige
echtgenote al die andere affaires van haar gade heeft geduld.
Catherine Wells (hij placht haar ‘Jane’ te noemen), die in het geheel geen bezwaar
tegen zijn escapades schijnt te hebben gehad, treedt zo naar voren als de vrouw van
wie Wells werkelijk hield: ‘Ik weet niet wat ik zonder haar geweest zou zijn. Zij
bracht mijn leven in evenwicht.’ Met deze opzet heeft de schrijver als vanzelf een
hiërarchie in de rangen van zijn liefdespartners aangebracht: zijn vrouw was de
stabiliserende factor, de anderen vormden een aangenaam tijdsverdrijf. ‘Ik beminde
en vertrouwde Jane standvastig en zeker. Maar mijn andere “liefdesaffaires” namen
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in mijn leven zowat de zelfde plaats in als vliegvissen of golf in het leven van vele
drukke mannen.’ De vraag rijst of dit strikt rationele arrangement ook zo'n ideale
aanblik zou zijn blijven bieden indien Jane haar eigen vrijetijdsbesteding eveneens
in de richting had gezocht waar haar man zoveel bevrediging mocht ondervinden.
Dit was niet het geval.

Buiten blikveld
‘Ik heb nooit kunnen ontdekken of mijn belangstelling voor seks groter dan normaal
is,’ deelt Wells mee, en ook: ‘Ik ben geneigd te denken dat ik minder geobsedeerd
ben door deze wensen en fantasieën dan de gemiddelde man.’ Het zou onrechtvaardig
zijn Wells er een verwijt van te maken dat hij leefde in een tijd die de wensen en
fantasieën van de gemiddelde vrouw nog veel verder buiten zijn blikveld hield.

H.G. Wells
DAVID LEVINE

De eerste partners over wie we vernemen zijn schrijfsters: Violet Hunt, Ella D'Arcy,
Dorothy Richardson. De laatste ‘wilde de een of andere complexe intellectuele
relatie,’ Wells van zijn kant herinnert zich veeleer dat haar lichaam ‘most interestingly
hairy’ was, met fijne gouden haartjes.
Zo gaat dat door, vaak lang niet ongeestig en even vaak op een wijze die het lange
uitstel van deze publikatie heel begrijpelijk maakt. Rosamund Bland ‘sprak over
liefde, en hoe de attenties van haar vader onvaderlijk aan het worden waren. Ik vatte
een grote afkeuring van incest op, en een dringend verlangen om Rosamund op de
allerdoeltreffendste manier buiten het bereik ervan te brengen, door zelf beslag op
haar te leggen.’
Dit alles speelde zich af in het kader van een nooit aflatende jacht op wat Wells
noemt de ‘Lover-Shadow’, een soort oergeliefde die men slechts in z'n dromen
ontmoet, een in ieder mens aanwezig complex van verlangens en hoop. Wells blijkt
de mening toegedaan dat hij zich bij het najagen van dit droombeeld nog heeft
ingehouden: ‘Ik houd niet van incidentele trouweloosheidjes; waar ik op uit was, dat
was steeds een gezellin’ (mate). In dezelfde alinea volgt dan een mededeling over
een roodharige weduwe met wie hij een paar maanden omgang had. Evenzo leest
men ergens dat Wells nooit veel betrekkingen onderhield met prostituées, dit bij
wijze van inleiding tot het verslag van een bezoek aan een bordeel in Washington.
‘Blank of neger?’ had de taxichaffeur gevraagd. Wells koos voor het laatste en vertelt

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

dan verder over zijn ontmoeting met een van de vrouwen en dat er voor de duur van
hun samenzijn een oprechte wederzijdse genegenheid bestond. De financiële
afwikkeling heet hier dan ook ‘het afscheidsgeschenk’.
Zo samengevat, moet het wel lijken alsof Wells in zijn intieme memoires een
ondertoon van hypocrisie aan de dag legt, maar dat valt erg mee. Hij is op een
uiteindelijk nogal ontwapenende manier zichzelf: een lady's man. ‘Niet elke vrouw
wil tot de liefde aangedreven worden, maar de meeste vrouwen hebben graag net
genoeg toenadering van een man om hem in de positie van potentiële minnaar te
plaatsen. Er zijn kussen en liefkozingen, opmarsen en spijtige terugtrekkingen,
bekentenissen en kleine concessies.’ Zo was zijn relatie met ontelbare vriendinnen
en vaak kwam het tot méér, dit als gevolg van aanvechtingen die uiteindelijk aan
beide zijden moeten zijn gevoeld.
Aan zijn vijf belangrijkste liaisons heeft de schrijver aparte paragrafen gewijd, die
echter onvermijdelijk wel eens wat dooreenlopen: soms speelden ze zich geheel of
gedeeltelijk tegelijkertijd af of waren de hoogtepunten met elkaar verweven. Soms
was er een soort geografische ordening. ‘Frankrijk behoort aan Odette’, had Wells
een van zijn andere geliefden voorgehouden, zodat de lezer niet verbaasd is te
vernemen dat de komst van deze Odette Keun naar Londen wordt gelaakt als ‘een
fundamente schending van ons verdrag.’ Odette Keun (dochter van een Nederlands
diplomaat in Constantinopel) heet trouwens onomwonden ‘een door en door krengerig
en verfoeilijk persoon’, maar ja, ze was ‘sensually gratifying’. Wells' verhouding
met Rebecca West daarentegen bleef ook in geestelijk opzicht altijd voldoening
geven, ook al hadden ze als schrijver allerminst dezelfde voorkeuren: ‘zij verheerlijkte
James Joyce en D.H. Lawrence (...) en ik (...) was meer dan ooit journalist.’

Ontroostbare weduwnaar
Toen Catherine Wells in 1927 overleed, meenden zowel Odette als Rebecca aanspraak
te kunnen maken op de vrijgekomen plaats van officiële wederhelft van de
ontroostbare weduwnaar. Maar zeven jaar eerder had Wells het schepsel ontmoet
over wie hij hier schrijft: ‘als het erop aankomt, is zij de vrouw van wie ik werkelijk
houd.’ Dit was de Russische Moura Budberg (‘Bedbug’ volgens de jaloerse Odette),
geboren Zakrevskaja.
Die eerste ontmoeting met Moura Budberg speelde zich af in de Sovjetunie, toen
een jonge staat. De romanschrijver in Wells was op dat ogenblik al grotendeels
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verdreven door de missionaris en boodschapper van een nieuw Utopia: Wells'
publikaties zouden van nu af aan steeds meer het karakter krijgen van vuistdikke
politieke en sociologische traktaten. In het Leningrad van 1920 trad Moura op als
tolk voor Wells. Door hem aan te raden een bij een bepaalde gelegenheid af te steken
redevoering van te voren op papier te zetten, en door te zorgen voor een in het
Russisch vertaalde transcriptie van die rede, wist ze het de gast uit het Westen te
besparen dat zijn woorden als een kritiekloze lofzang op de Sovjetunie en het
wereldcommunisme in de Pravda zouden belanden.
Misschien dat de herinnering aan dit optreden, dat in het Westen zijn reputatie van
onafhankelijkheid redde, Wells later parten heeft gespeeld in zijn beoordeling van
Moura. Hij wilde met haar in het huwelijk treden, haar als zijn trouwe medewerkster
deelgenote maken ‘in een groots politiek avontuur’. Ze behoorde jarenlang tot zijn
ménage, vergezelde hem op zijn reizen - maar van een huwelijk wilde ze tot zijn
grote teleurstelling niets weten, en in 1934 dreef haar handelwijze Wells in een
regelrechte geestelijke crisis. Ze weigerde hem te vergezellen op een nieuwe reis
naar de Sovjetunie omdat dit land nu ‘a barred country’ voor haar zou zijn. In de
onlangs verschenen biografie van Wells door zijn zoon Anthony West (H.G. Wells;
Aspects of a Life) leest men hierover dat Moura liet weten de vijandschap van enkele
apparatsjiks in de Russische geheime politie te vrezen. Arrestatie, werkkamp,
doodgeschoten worden - het zat er allemaal in. Ook voor Wells (die als hoogtepunt
van zijn reis een lang gesprek met Stalin voerde) moet dit volkomen begrijpelijk zijn
geweest. Des te erger zijn frustratie, boosheid en jaloezie toen hij er in Moskou door
een toeval achter kwam dat Moura haar geboorteland nog met grote regelmaat bezocht.

Jaloezie
Uit Wells' eigen tekst zoals die in H.G. Wells in Love is afgedrukt, krijgt men niet
de indruk dat hij de implicaties van deze schokkende ontdekking helemaal heeft
overzien. Hij beschrijft zijn ontzetting over Moura's poging hem te misleiden, hij
hint op jaloezie vanwege haar geheime voorkeur voor Rusland en voor Maxim Gorky
(de schrijver wiens secretaresse ze was geweest), maar hij schijnt niet op het idee te
zijn gekomen dat alleen al het feit dat ze blijkbaar vrijelijk heen en weer over de
Sovjet-grenzen kon reizen, het meer dan aannemelijk maakt dat Moura Budberg in
dienst stond van de bewindvoerders in het Kremlin. Volgens Anthony West kan het
niet anders of Moura is als politiespionne op H.G. Wells ‘geplant’.
Uit de rest van Wells' tekst (het grootste deel van het manuscript is in 1934 tot
stand gebracht, maar Wells is er tot kort voor zijn dood in 1946 aan blijven schaven
en toevoegen) blijkt dat de schrijver voortdurend van Moura is blijven houden en
(vaak met succes) haar gezelschap is blijven zoeken. Wel lezen we nog ergens dat
hij nooit de geringste spijt heeft gekregen van zijn ‘seksuele onregelmatigheden’,
integendeel: ‘ik wou dat het er méér waren geweest.’
Maar op dit punt gekomen weet de lezer allang dat, hoeveel conventies hier ook
geschonden zijn, tegelijkertijd met kracht de oude waarheid is bevestigd dat Cupido
zijn aanhang vooral recruteert door de aanbidders met blindheid te slaan.
■
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De lezer bij zijn nekvel
Nieuwe thrillers van Jef Geeraerts en Theo Capel

Jef Geeraerts

De trap door Jef Geeraerts Uitgever: Manteau, 275 p., f24,90
Kwade trouw door Theo Capel Uitgever: Veen, 176 p., f17,90
R. Ferdinandusse
Na zijn research-thrillers over wapens, diamanten en drugs is Jef Geeraerts eindelijk
toegekomen aan de bron van het misdaadverhaal: moord. Elke onnatuurlijke dood
is moord tot het tegendeel bewezen is, citeert hij. En met de dood van Jeanne
Thalman-Siemoens, van acht hoog uit een flat naar beneden gevallen, is iets aan de
hand. Jeanne is dik en onappetijtelijk, met een onderkin die al generaties in haar
familie zit, kortom een bidsprinkhaan met een dikke kont. De twee rechercheurs die
met haar dood bezig zijn doen hun werk uitermate degelijk en denken aan alles termen als gerontofilie, zakdoekjes-fetisjisme en gesublimeerde seksuele impuls
doen al of niet verbeten de ronde. Ze moeten dat ook wel want het is Geeraerts'
bedoeling te laten zien hoe een ogenschijnlijk eenvoudige moordzaak naarmate het
onderzoek vordert ingewikkelder en vervolgens bijna onoplosbaar wordt: alleen taai
volhouden en hier en daar geluk brengt zo'n zaak uiteindelijk toch tot een mooi einde.
‘Ik moet de lezer,’ zei Geeraerts via de Belgische kabel ter introductie van dit
nieuwe boek ‘bij zijn nekvel pakken en hem niet meer loslaten.’ Althans, zoiets want
de kabel kraakte. Maar de bedoeling was duidelijk: Geeraerts wilde een onderzoek
dat de lezer geen moment verveelt. Van de dikke Jeanne en haar zuster en de pastoor
en de dochter verplaatst de scène zich naar Tenerife waar de vroegere echtgenoot
woont, een steenrijke schilder. Het gaat om echtscheiding op z'n Belgisch. De
rechercheurs worden op Tenerife niet veel wijzer en net als ze het bijltje er bij neer
willen gooien verbreedt het patroon der verdachten zeer. Een boerderijtje, seks met
minderjarige meisjes en smakelijke verhoren, zogezegd een zedenzaakje met
Antwerpse taartjes. ‘Ewel, hij pletste ons lijf vol mee whisky en da moeste w'aflakke...
en hij swenst maar van zijne jakke geve.’ Een aantal van deze verhoren mogen we
lezen zoals ze door de recherche op formulieren worden ingetikt: ‘V. Heeft hij voor
uw ogen gemasturbeerd? A. Wat is dat? V. Heeft hij zich voor uw ogen afgespeeld?
In ieder geval: de man lammerde goe.’
Er valt dus veel te beleven. Uit Nederland komt er nog een met zijn patiëntes
wriemelende psychotherapeut bij; de rechercheur mag tegenover een Spaanse collega
een college over de treurigheid van België geven; en Geeraerts' rechercheurs zijn
boeiende figuren. Met al die gebeurtenissen leest het boek lekker weg, ook op die
momenten dat het onderzoek traag verloopt of de zaak gerecapituleerd moet worden.
Iets anders is of de zaak Thalman-Siemoens zelf boeiend is. De ouderwetse
spanning: wie kan de dader zijn? hoe kan het gebeuren dat zo'n moord heeft
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plaatsgevonden nu we als lezer die en die informatie hebben? Die innerlijke spanning
ontbreekt, vooral door de methodische opbouw die Geeraerts gekozen heeft. De lezer
mag over de schouders van de rechercheurs meekijken, maar hij maakt dan ook best
nog wat mee.

Theo Capel
Theo Capel heeft een voorliefde voor openingszinnen met de smaak van pruimtabak
en brandingsaus. ‘Het was pikstaanderig weertje...’ is het begin van zijn boek
Weggegooid geld (waarvan nu de tweede druk in pocket verscheen). ‘Op één mei
was het rokkentillerij...’ is de aanvang van zijn nieuwste (vierde) thriller, die
gelijktijdig is uitgekomen.
Hank Stammer is een Amsterdamse private eye en treedt tot nu toe op in alle
boeken van Capel. Een rustige jongen die wanbetalers van de Geldkredietbank moet
opporren, rustig van natuur is en zijn avonturen met, laat ik maar zeggen
‘pikstaanderige’ humor beschrijft.
Die rokkentillerij uit de eerste zin is uitgelopen op een partijtje vrijen voor het
open raam (zo vieren ze tegenwoordig in Amsterdam de dag van de arbeid, denk ik)
en terwijl het meisje Jacky over Stammer heenligt wordt haar door een onverlaat een
mes in de rug gestoken. Dat is natuurlijk iets waar een private eye het zijne van wil
weten en Capel voorziet de lezer dan in korte tijd van een aantal appetiterige
verrassingen.
Zo'n onderzoek van Stammer verloopt geheel anders dan bij Geeraerts, die de hele
technische dienst van de recherche tot zijn beschikking heeft. Stammer doet het op
z'n Philip Marlowes, hij krijgt op het ene adres een aanwijzing en trekt dan naar het
volgende, net zolang tot de moeilijkheden in handtastelijkheden ontaarden. In vorige
boeken ging dat altijd wat traag. Een beetje kwam dat, heb ik altijd gedacht, doordat
het Amsterdam van Stammer zo'n klein, mopperig decor is, waar je op de fiets
doorheen moet. In Kwade trouw is dat Amsterdam er niet. Stammer zwerft van
Almere naar Durgerdam, van de Oostduitse ambassade in Den Haag naar een paar
jachthavens, waar ruimte is en het naar peterolie ruikt. Minder gewijde grond en
wellicht daardoor heeft Kwade trouw meer actie en een aantal dubieuze, maar goed
herkenbare figuren. Een plot voor een korte, snelle thriller met alle elementen voor
een zwart/witte B-film.
Echtscheiding op z'n Amstelveens en verdenkingen rond een kwalijke chirurg die
zich niet geheel gekwalificeerd aan de darmen van aan vetzucht lijdende dames
vergrijpt. Stammer is opgewekt en actief en we leren opnieuw weer meer over zijn
verleden. Nu een oom die in de oorlog fout was en nogal rokkentillerig het leven in
Korea verloor.
■
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Termen van afval en rottigheid
Het bescheiden maar intrigerende oeuvre van Jan Arends
Jan Arends Verzameld Werk Inleiding: Koos van Weringh Uitgever: De
Bezige Bij, 511 p., f49,50
Peter de Boer
Hoe zou Jan Arends (1925-1974) de uitgave van zijn Verzameld werk - dat hem
opnieuw een tijdlang in het centrum van de belangstelling zal plaatsen - hebben
opgenomen? Vermoedelijk zou het hem het hoofd op hol gebracht hebben. Arends
was een gekweld man die met de roem die hem in zijn laatste levensjaren ten deel
viel niet goed wist om te gaan. Hij werd er bang en kwaaiig van, en het versterkte
zijn toch al niet geringe paranoia. Niemand zal beweren dat zijn plotselinge
bekendheid hem de dood heeft ingedreven, maar zij gaf hem wél een zet in die
richting. Het is tekenend dat hij juist op de dag dat Lunchpauzegedichten verscheen,
op 21 januari 1974, zelfmoord pleegde. Een nieuwe publikatie, dat wil zeggen: een
nieuwe confrontatie met het publiek, kon hij blijkbaar niet meer aan.
Arends begon eens een gedicht met de regels:
‘Het/donkert/duisternis.//Daar/kunnen wij/niets/aan doen.’ Hij heeft eigenlijk altijd
in die duisternis geleefd, in miserabele omstandigheden vaak, maar op een of andere
macabere wijze toch in zijn element. Ook zijn werk bleef lange tijd in duister gehuld.
De gedichten en verhalen die hij in de jaren vijftig en zestig in diverse tijdschriften
publiceerde bleven vrijwel onopgemerkt. Op zijn eerste publikaties in boekvorm, de
novelle Lente/Herfst (1955) en de bundel Gedichten (1965), werd door de kritiek
nauwelijks gereageerd. De verhalenbundel Keefman echter werd in 1972 enthousiast
ontvangen. En terecht. De beste verhalen hieruit, met hun tegelijk groteske en
rauw-realistische inslag, behoren tot de hoogtepunten van onze verhaalliteratuur.
De verschijning van Keefman maakte een golf van publiciteit los. Arends, de man
die vele jaren in psychiatrische inrichtingen verbleef en daar ook nog over schreef,
werd op slag beroemd. Verwonderlijk was dit niet wanneer men bedenkt dat in de
eerste helft van de jaren zeventig de belangstelling voor psychedelische en
psychiatrische onderwerpen haar hoogtepunt bereikte. Dat de aandacht daarbij meer
uitging naar zijn persoon dan naar zijn werk heeft Arends ten dele aan zichzelf te
wijten. In een paar geruchtmakende interviews deed hij spectaculaire uitspraken over
de psychiatrie, zijn angsten, manieën en obsessies. Al snel wist heel Nederland het
fijne van zijn masochistische hang naar het huisknechtschap, die hem talloze malen
in aanraking bracht met struise meesteressen voor wie hij met het grootste plezier
door het stof kroop. De verlichte goegemeente mocht dit dan een kleurrijke seksuele
aberratie vinden, Arends zelf wist zich er geen raad mee. In het postuum verschenen
‘Ik had een strohoed en een wandelstok’ zegt hij hierover: ‘En zo was ik dus: Het
was onbegrepen door mezelf maar er hoorde honger bij en zaad dat onvruchtbaar
was. Een vrouw, een knecht. En ik durfde geen knecht te worden. Ik zal er het
verachtelijkste woord voor zoeken. Het is een seniele afwijking. Het kan alleen
gepaard gaan met een penis die stijf staat.’

Privé-zaken
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Zo kwam er, door toedoen van hemzelf en door wat anderen over hem vertelden,
een stoet van privé-zaken en anekdoten over Arends in omloop. In zijn inleiding bij
het Verzameld werk stelt Koos van Weringh, niet onterecht, dat er ondanks alle
publiciteit maar weinig over Arends' persoonlijk leven bekend is. Een flink deel van
zijn stuk is dan ook aan Arends' levensloop gewijd. Er staat niets nieuws in, maar
de zaken staan tenminste keurig op een rijtje.
Overigens bevalt die inleiding mij niet in het minst. Te vaak beluister ik tussen de
regels door het geronk van de connaisseur, die bepaalt wat wel en wat niet over ‘zijn’
onderwerp gezegd mag worden. Van Weringh begint al met de zin: ‘Deze inleidende
bijdrage kan wellicht het best beginnen met de mededeling dat ik Jan Arends niet
gekend heb.’ Vervolgens gebruikt hij maar liefst twee pagina's (van de dertien) om
te zeggen dat vrienden en bekenden van Arends over de schrijver zelden iets relevants
te zeggen hebben en soms zelfs feitelijke onjuistheden hebben gedebiteerd. Het zal
wel zo zijn. Maar waarom daar zo lang bij stilgestaan wanneer er van die onjuistheden
niet één voorbeeld wordt gegeven? Omdat, denk ik, het Van Weringh niet zo zeer
om die onjuistheden te doen is, als wel om de suggestie dat hij, omdat hij Arends
niet gekend heeft, wel relevante en betrouwbare gegevens over de schrijver verstrekt.
Wel, zo to the point is hij toch niet. Wat moeten we bijvoorbeeld met zijn opmerking
dat hij een boek over Albert Hahn geschreven heeft? Heeft dat wat met Arends te
maken?

Jan Arends
COR STUTVOET

De opzet van Van Weringhs stuk is hoogst raadselachtig. In het begin haalt hij
met instemming een aantal critici aan die beweerd hebben dat het verzamelen van
Arends' chaotische levensfeiten onVervolg op pagina 34

Pocket & paperback
The Anatomy Lesson door Philip Roth (Fawcett Crest, f16,65). Van het derde deel
van Roths trilogie over de successchrijver Nathan Zuckerman is bijna tegelijk de
Amerikaanse pocketeditie en de Nederlandse vertaling van Bartho Kriek verschenen
(Les in anatomie, Meulenhoff f34,50) Nathan Zuckerman, een rijke, succesvolle
schrijver die zijn huiselijk leven heeft opgeofferd aan zijn carrière, lijdt aan vreselijke
kwalen. Hij heeft pijn in nek, armen en rug en brengt daarom het grootste deel van
de tijd plat op zijn rug door. Zijn derde huwelijk is misgelopen en nu wordt hij
verzorgd door vier vrouwen. In zijn werk heeft hij zich willen ontdoen van zijn joodse
banden, desalniettemin vraagt Milton Appel, een criticus die hem van antisemitisme
heeft beschuldigd, hem een stuk te schrijven ter verdediging van Israël. De schrijver,
die genoeg heeft van het solitaire bestaan achter de schrijfmachine, het nietsdoen,
de schuldgevoelens en de pijn, besluit zijn schrijversloopbaan op te geven en
medicijnen te gaan studeren. Hij vertrekt naar Chicago en doet zich voor als Milton
Appel, pornokoning uit New York. Het lukt hem niet om als student ingeschreven
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te worden, hij belandt echter wel als patiënt in het ziekenhuis. De lijdende figuur kan
even aan zijn eigen pijnen ontsnappen door zich te concentreren op de kwalen en
ziektes van anderen. Maar Zuckerman ontkomt niet aan zijn lot. Hij zal weer moeten
schrijven, misschien meer met de instelling van de absurde pornokoning voor wie
hij zich uitgaf. Hij boek gaat over het jodendom en New York, maar vooral over de
midlife-crisis van de scheppende geest.
Consciousness regained Chapters in the development of mind, door Nicholas
Humphry (Oxford University Press, f24,50) Nicholas Humphry, een experimenteel
psycholoog die verbonden is geweest aan Cambridge's Sub-Department of Animal
Behaviour, heeft in dit boek artikelen gebundeld, die grotendeels eerder verschenen
zijn in de New Scientist en in de London Book Review. Naast boekbesprekingen
vinden we bijvoorbeeld een stuk met de titel ‘An immodest proposal’ waarin hij
voorstelt Thatcher en Andropov naakt te laten confereren opdat ze zich zullen
realiseren ook maar gewone mensen te zijn. Het grootste deel van de artikelen is
echter serieuzer van aard. De schrijver heeft daarin kritiek op de filosofen die altijd
anderen verboden hebben over het bewustzijn te spreken en op behaviouristen, die
volgens hem gedragingen bestuderen zonder een relevant kader te ontwikkelen
waarbinnen dat gebeurt. Zowel de filosofen als de behaviouristen gaan eraan voorbij
dat ieder mens van nature een psycholoog is, inzicht heeft in zijn eigen bewustzijn.
Dat reflexieve bewustzijn helpt hem zijn eigen gedrag met dat van anderen te
vergelijken. Hij gebruikt zijn intellect dan ook vooral sociaal, want om te overleven
moet hij een goed psycholoog zijn. De ontwikkeling van ‘uitvoerende hersens’ naar
‘bewuste hersens’ is een stap in de evolutie. Ook al zijn de artikelen zeer verschillend
van aard, de bundel in zijn totaal is aangenaam om te lezen.

JEROEN HENNEMAN

John Lennon: for the record door Peter McCabe and Robert D. Schonfeld (f
12,75) Dit boekje is bestemd voor Beatle-freaks, al zal de inhoud hun al grotendeels
bekend zijn: delen ervan hebben in de Penthouse van september '84 gestaan. Het
gaat om een interview dat John en Yoko (in bed) in 1971 in New York is afgenomen.
De auteurs hebben nu een voorwoord en een introductie geschreven, er wat foto's
bij gezocht en... hop, daar ligt weer een boekje voor de verzamelaars. In het vliesdunne
werkje kunnen de niet-Beatle-kenners lezen dat de Beatles niet uit elkaar zijn gegaan
vanwege de Medusa's op de achtergrond. Yoko was niet ‘the dragon lady who broke
up the Beatles’ maar ze heeft van ‘the chauvinist pig’ een volwassen man gemaakt
en een sfeer geschapen waarin hij zich artistiek maximaal kon manifesteren. Kortom,
de vrouw die iedere kunstenaar zich wenst. Johns relatie met Paul was toen al aan
het verslechteren en zakelijke onenigheid heeft de breuk definitief gemaakt. Zeker
wat componeren betreft: ‘Even if I'm friends with Paul again, I'd never write with
him again.’ Schonfeld hoopte met dit interview de muzikanten weer bij elkaar te
krijgen. Wie niet? Dat verklaart wel het tijdstip van publikatie. De heren waren bang
met het openbaren van zulke uitgesproken ideeën hereniging in de weg te staan.
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Islam in the world door Malise Ruthven (Pelican Books f24,50) De schrijver, die
zichzelf geen specialist noemt, noch moslim is maar een geïnteresseerde agnost,
zoekt in dit boek een verklaring voor het feit dat de islam een politieke kracht in de
moderne wereld is geworden. Hij wil inzicht geven in de islamitische
‘Weltanschauung’ en de recente ontwikkelingen van de islam in de wereldpolitiek
schetsen. Een van Ruthvens belangrijkste stellingen is dat we de islam niet als een
gewone religie moeten opvatten, maar als een religie met politieke implicaties. De
islam geeft een ideaalbeeld van de maatschappij, eigenlijk een utopie. Als de orde
te ver afwijkt van dat ideaalbeeld, rebelleert de moslim in navolging van de Profeet.
Die constante spanning tussen ideale en werkelijke moslimstaat is inherent aan de
godsdienst en maakt haar politiek. Het is een loffelijk streven om de recente
ontwikkelingen in een kader te willen plaatsen. Sommige van zijn conclusies gaan
echter wat ver: de islam biedt de Derde Wereld een soort middenweg tussen
kapitalisme en socialisme, het sociaal-kapitalisme. En de raad aan de lezer is vooral
de boodschap van de islam niet te negeren: ‘It is a message phrased in the language
and imagery of a pastoral people who understand the survival depended upon
submission to the natural laws governing their environment, and upon rules of
hospitality demanding an even share of limited sources.’
REINTJE GIANOTTEN
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Alle sporen weggewist
Reagans diplomatieke spelletjes in Genève
Deadly gambits door Strobe Talbott Uitgever: Knopf, 380 p., f 70,85
Importeur: Van Ditmar
Hugo Arlman
‘Is de SS-19 niet hun grootste raket?’ vroeg de president.
‘Nee,’ antwoordde CIA-onderdirecteur Bobby Inman, ‘dat is de SS-18.’
‘Zo,’ zei Reagan, ‘dus ze hebben zelfs de nummering van de raketten omgewisseld
om ons in verwarring te brengen.’
‘Nee, want wij zijn het, Mr. President, die hun raketten van een nummer voorzien
in de volgorde waarin we ze ontdekken.’
Maandag 13 september 1982, een vergadering van de Nationale Veiligheidsraad
in Washington volgend op de gesprekken in Genève over de kernwapens in Europa.
Op de agenda staat het zorgvuldig uitgewerkte compromis dat de Amerikaanse
onderhandelaar Paul Nitze tijdens de later beroemd geworden ‘wandeling in het bos’
met zijn Russische tegenspeler Yuli Kvitsinsky had opgesteld. Nitze legde de president
geduldig uit dat de Russen nooit bereid zouden zijn al hun SS-20 raketten uit Europa
weg te halen - een feit dat in Washington genoegzaam bekend was - en dat het daarom
onvermijdelijk was de zogenaamde nul-optie (géén SS-20's versus géén kruisraketten
en Pershings II) te laten varen. De president liet zich niet overtuigen: ‘Nou, Paul,
vertel de Russen dan maar dat je voor een keiharde klootzak werkt.’
Al in de week dat de Sovjetunie de onderhandelingen in Genève afbrak, in
november 1983, publiceerde Strobe Talbott in Time een briljant achtergrondartikel
waarom en waarop de gesprekken tussen Nitze en Kvitsinsky waren vastgelopen.
Deadly Gambits - door Mondale nog aangehaald in zijn tweede tv-debat met Reagan
- is het héle verhaal over Genève, zowel wat betreft de onderhandelingen over de
Europese kernwapens (INF) als over de vrijwel parallel-lopende Strategic Arms
Reduction Talks (Start). Een boek in de beste Amerikaanse traditie van
goedgeschreven, helder uitgelegde, perfect uitgezochte journalistiek. Wie,
bijvoorbeeld in Den Haag, nog illusies mocht hebben gehad over de manier waarop
de Amerikanen het dubbelbesluit uit 1979 uitlegden, moet Strobe Talbott vooral
lezen. Deadly Gambits toont eens te meer aan hoe volstrekt overbodig, zinloos en
futiel alle discussies in de residentie over de Tien Geboden van mr. Willem Scholten,
de Vertrekpunten van het CDA, en 48, 32 of 16 kruisraketten in Nederland praktisch
gesproken zijn geweest.
De geschiedenis is voor een groot deel bekend, al voegt Talbott er vele
verhelderende details uit de catacomben van het Pentagon, het State Department en
het Witte Huis aan toe.
West-Europa was bezorgd over de koppeling, een vaag begrip dat sloeg op de
garantie dat de Verenigde Staten een kernaanval op Europa ook zouden beschouwen
als een aanval op eigen grondgebied. ‘Dus’ werd er gevraagd om modernisering van
de nucleaire arsenalen. Dat zoiets ook nog ‘een antwoord’ op de SS-20 raketten kon
betekenen, was mooi meegenomen. Militair gesproken was de modernisering geheel
overbodig, ‘de Amerikanen zeiden keer op keer dat de bestaande strategische
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kernwapens meer dan genoeg waren en alle doelen konden bereiken. Maar de zaak
was niet zozeer of de Amerikaanse wapens voldoende waren om alle denkbare
Russische doelen te vernietigen, het was een kwestie van vertrouwen, van atmosfeer,
van psychologie.’ Of zoals Jimmy Carters adviseur Brzezinski het later formuleerde:
‘We hadden de nieuwe wapens nodig om Europese steun voor Salt (de
onderhandelingen over strategische kernwapens) te krijgen.’

Richard Perle
DAVID LEVINE

West-Europa kreeg dus zijn dubbelbesluit, in Washington opgevat als ‘een beetje
moderniseren, een beetje armscontrol’, maar de regering-Reagan die in januari 1981
aantrad, was daar nauwelijks gelukkig mee. Ten eerste: de militaire noodzaak van
modernisering zag niemand: ‘Het kan ons geen bal schelen of die raketten wel of
niet werken, dat maakt toch alleen maar wat uit als er oorlog is. Wat we belangrijker
vinden is om ze neer te zetten.’ Ten tweede: de belofte om met de Russen om de
tafel te gaan zitten - een beetje wapenbeheersing - was de meest invloedrijke
medewerkers in het Reagan-kamp geheel in het verkeerde keelgat geschoten. De
president begreep het allemaal nauwelijks, wist niet dat zijn ambtelijk apparaat
hopeloos verdeeld was, en committeerde zich pas publiekelijk aan het dubbelbesluit
toen, ter gelegenheid van een bezoek van Margaret Thatcher, de ambtenaren van
Buitenlandse Zaken zonder dat het Pentagon erin gekend werd, een paragraafje van
die strekking in zijn toespraak wisten te smokkelen.

Bureaucratische oorlog
Publiek leek de zaak daarmee gered, maar de bureaucratische oorlog moest toen nog
beginnen. Een gevecht waarin de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie,
Alexander Haig en Casper Weinberger, niet veel meer dan de pionnen waren van
hun eigen medewerkers, respectievelijk onder-staatssecretaris Richard Burt en
onder-staatssecretaris Richard Perle. Vooral Perle, een jonge, ambitieuze
ex-medewerker van senator Henry Jackson, was daarbij de man die er keer op keer
in slaagde de onderhandelingen te doen uitstellen, te vertragen, te saboteren dan wel
instructies aan Nitze en zijn Startcollega Ed Rowny mee te geven waarvan hij zelf
besefte dat ze de gesprekken geen centimeter verder zouden krijgen. De, in Europa
zo geroemde, nul-optie was zo'n door Perle omhelsd idee: ‘Plausibel genoeg om
onderhandelaar te lijken voor degenen die zo naïef waren te veronderstellen dat een
overeenkomst mogelijk was, of, überhaupt, wenselijk.’
Perles invloed was des te groter omdat minister Casper Weinberger het beleid
geheel aan hem overliet. Bovendien had Weinberger uitstekende contacten met de
president; Reagans ‘Ik denk dat Cap gelijk heeft’, was een gevleugeld woord in het
Witte Huis. De heren op het State Department hadden het minder goed getroffen;
Haig en Eagleburger hadden een reputatie van halve Europeanen - en waren daarmee
bij voorbaat verdacht - Haig was te opvliegend van karakter om serieus genomen te
worden, en beiden waren te veel verbonden met het ‘ancien régime’ van Nixon, Ford
en Kissinger om veel krediet in het Witte Huis te bezitten.
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De president, die geacht werd een weloverwogen keuze te maken uit de elkaar
tegensprekende alternatieven afkomstig uit het Pentagon dan wel het State
Department, beschouwde wapenbeperking meer als een onderwerp waarover je een
prachtige toespraak kon houden, dan als een ingewikkelde materie die het waard was
op zijn minst enigszins te beheersen. En zijn denkbeelden over
onderhandelingstechniek waren voornamelijk geput uit zijn ervaringen als
vakbondsvertegenwoordiger in Hollywood in het begin van de jaren vijftig. Als je
maar hard, duidelijk en rechtlijnig optrad, zouden de Russen vanzelf wel toegeven.
Dat kon dus niet lang goed gaan en, geholpen door alle kennis achteraf, kan de
lezer van Deadly Gambits alleen maar bewondering opbrengen voor het geduld en
het uithoudingsvermogen dat Nitze - in Nederlandse begrippen ook meer havik dan
duif - had in Genève. Niet zozeer ten opzichte van zijn tegenspeler Kvitsinsky,
daarvoor had Nitze te veel ervaring met dergelijke onderhandelingen, maar vooral
ten opzichte van de hem voor de voeten lopende Washingtonse bureaucraten die het
onderling niet eens waren, dan wel hem met onmogelijke instructies op pad hadden
gestuurd.
Vervolg op pagina 30
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Voorkeur voor het moment
De rijkdom van Engelse dichter Craig Raine
Rich door Graig Raine Uitgever: Faber & Faber, 110 p., f 16,50 Importeur:
Nilsson & Lamm
Rob Schouten
Een van mijn mooiste leeservaringen van het moment is de bundel Rich van de
Engelse dichter Craig Raine, een werk dat is zoals het heet. Raine, geboren in 1944,
is in Engeland een aandachttrekkend dichter van een generatie veertigers, en
voortzetter van de lijn Auden-Larkin, dichters met een warmere en diepere aandacht
en liefde voor de realiteit van het bestaan dan die werkelijkheid gemiddeld zelf
opbrengt. Daarnaast beschikt hij over een taal- en beeldvermogen dat van het gewone
iets subliems en uitzonderlijks maakt. Het zou zonde zijn als hij niet ook in Nederland
bekend werd.
De bundel mag ‘rijk’ heten omdat de schrijver ervan het leven als rijk ervaart, rijk
aan beelden, impressies, rijk aan mensen en rijk aan armoede soms. Zij bestaat uit
drie delen, het eerste en het derde poëzie, het tweede proza. Het prozagedeelte is
Raines autobiografie waar de gedichten door de opbouw van de bundel naartoe
stromen en uit ontstaan, en waar ze gedeeltelijk ook thematisch mee samenhangen.
De eerste afdeling, over merendeels huidige ervaringen, is getiteld ‘Rich’, de laatste
die meer teruggrijpt in het verleden ‘Poor’. De begrippen rijkdom en armoede zijn
bij Raine geen abstracte grootheden maar ontstaan uit zijn eigen visie op, zijn omgang
mét de dingen. Dat houdt direct hun betrekkelijkheid in, die door zijn temperament
in het voordeel van de ‘rijkdom’ uitvalt.
De titel van het autobiografische proza ‘A silver plate’ is dubbelzinnig en scharniert
tussen ‘rijk’ en ‘arm’. Een zilveren schaal is het, in het motto van de derde afdeling
genoemde, zilveren dienblad, waarop de vreugden des levens worden geserveerd èn
tegelijk het zilveren plaatje in de schedel van Raine senior, de belichaming van
handicap en ontbering.
In ‘A Silver plate’ beschrijft Raine hoe hij opgroeide in een lower-class milieu in
Noord-Engeland, met een vader die bij een oorlogshandeling hersenletsel heeft
opgelopen, epileptisch is geworden en in zijn schedel een zilveren plaatje heeft
gekregen plus enkele weke gaten, waarin hij zijn zoon zo nu en dan laat dippen en
waaruit van tijd tot tijd wat bloederig been opwelt. De man heeft iets mystieks en
charismatisch, is een spiritualist in tegenstelling tot Raines moeder, die het katholieke
geloof aanhangt, nuchter haar weg gaat en enigszins banale pretenties heeft om in
betere kringen mee te tellen. Het verschil tussen beiden is mooi getypeerd in hun
omgang met de huiselijke fruitschaal op het dressoir. Voor de moeder is dat een
statussymbool, voor de vader iets om van te eten en te genieten.

Coronation Street
In Coronation Street-achtige omstandigheden wordt het karakter van Craig Raine
gevormd. Zijn kinderangsten vinden voedsel in films als Spiderman en Apache, zijn
enige lectuur van betekenis is een strip van Robert Louis Stevensons verhaal
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Kidnapped, uitgeknipt uit een blaadje en door zijn moeder tot boek genaaid. Als
Craig met een beurs naar de middelbare school kan gaan, leert hij zich voor zijn
ouders en zijn verleden te schamen. Ook merkt hij dat de vanzelfsprekende
zelfverzekerdheid die zijn vader, een ex-boxer, hem heeft bijgebracht, door de
buitenwereld als opschepperij wordt uitgelegd. Zijn voor rijk gehouden ervaringen
worden arm als hij ze begint te verachten. Maar ten slotte overwint hij zichzelf en
de verloochening van zijn milieu en nodigt vriendjes bij hem thuis. Het sobere, maar
inderdaad zeer pakkende verhaal eindigt als volgt; ‘Ze bewonderden mijn vader. Hij
vertelde ze smerige moppen en liet zich als altijd door niets uit het veld slaan. En ik
voelde me opnieuw rijk. Zelfs niet aangeraakt door zelfverachting.’
In deze herwonnen rijkdom van het min of meer armoedige, de zilveren
schedelplaat waarop iets lekkers verschijnt, wortelt het dichterschap van Craig Raine.
En door zijn voorgeschiedenis zo zonder omslag en bedenkingen aan zijn bundel
mee te geven, geeft hij te kennen dat wat hem betreft zijn poëzie sterk met het leven
en ook het eigen leven samenhangt.
Nu zal deze poëtica ons een worst wezen bij dichters zonder enige allure. Maar
Craig Raine overtreft de autobiografische aanleidingen in zijn gedichten precies zo,
dat hij noch een onpersoonlijk noch een onstuitbare ontboezemingslyricus wordt,
maar tussen die twee bermen het geluk van de opperste poëzie vindt. Hij is typisch
een dichter van de drempel, als zoveel Engelsen, iemand die vanuit zijn eigen
achtergrond zó de kamer van een ander zou binnenstappen, ware het niet dat hij in
de deuropening bleef staan. Het titelgedicht, over een vrouw die zich niet bewust is
van haar uitgelezen rijkdom, kinderen, kruimels op het tafellaken, parfum van Paco
Rabanne, geeft deze dichterlijke positie als observator, bewaarder en openbaarmaker
van onvermoede schatten, vrijwel letterlijk weer: ‘I am the steward / of her untold
wealth, / keeper of the dictionary, / treasurer of valuables, / accountant and teller.’
Op dit net niet deelnemende maar zeer betrokken standpunt convergeren beelden
en realiteit op hun best. De onderwerpen van Raines gedichten zijn duidelijk aan
reële ervaringen ontleend maar krijgen een surplus door de beeldenrijke fantasie van
de dichter. Raines plastiek is verbluffend en treffend. Ik kan er slechts bij
Vervolg op pagina 27
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Debuut met averechtse ironie
Leven zonder bindende gedachten
De bescheurkalender 1985 door Van Kooten-De Bie Uitgever: De
Harmonie, 365 p., f17,90
Willem Jan Otten
Het romandebuut van Van Kooten-De Bie is op een wel heel ongelukkig tijdstip
verschenen. Gevreesd moet worden dat dit vaardig geschreven, doordacht
gecomponeerde boek niet of nauwelijks wordt besproken.
Zelf ben ik geen liefhebber van wat wel ‘ander proza’ wordt genoemd. Ik had dan
ook in het begin wat moeite met de opzet van deze tekst: korte, aforistische
bespiegelingen op de rechterpagina (die bovendien overdwars is bedrukt, waardoor
men het hoofd in een scherpe hoek naar links moet buigen); en wat langere, dikwijls
episodische schetsen op de linkerpagina (ook overdwars bedrukt).
Van Kooten-De Bie laat zich op de rechterpagina's kennen als een scherp
observatrice van de tijdgeest. Ofschoon er geen sprake is van personages in de
conventionele betekenis, wordt een belangrijke plaats ingeruimd voor het echtpaar
Giep en Claar, over wie wij stukje bij beetje worden geïnformeerd. De scherfachtige,
kaleidoscopische opzet van het rechtergedeelte voorkomt dat men zich te zeer met
hen identificeert - het is alsof de schrijfster wil zeggen: de samenleving ontbeert een
bindend idee; wat wij ‘karakter’ noemen is de niet opgetelde som van flarden; mensen
komen maar mondjesmaat op ons af. Hoe dan ook: de hoofdlijn van de
wederwaardigheden van Giep en Claar wordt doorsneden door notities van
psychologische en filosofische aard.

Denkende machine
Men kan enkele stabielen onderkennen in dit struikgewas van varianten. Eén van de
meest in het oog lopende is de microtechniek, of beter: de angst voor de denkende
machine. Wanneer ergens wordt gezegd: ‘Behalve boos, verdrietig en blij,/ kan dit
computermodel nu ook/verrassend echt geil worden’, dan weten we al enige tijd van
Claar dat zij Giep wel zou willen vermoorden (‘Claar gooit zes lege jeneverflessen/
in de glasbak en denkt: kon ik Giep zelf maar/ door dat gat proppen’). Beide
fragmenten gaan - voor de goede verstaander - een verbinding met elkaar aan: Claar
is zó teleurgesteld in Giep dat zij droomt van de chipgestuurde minnaar.
Zo gelezen laat de eersteling van Van Kooten-De Bie zich naderen als een oefe[Vervolg op pagina 27]

Geletterd?
1
Wat is Geletterd? Wie is Geletterd? Geletterd? is een rubriek die eens in de
twee weken in de Boekenbijlage zal staan. Elke aflevering zal drie citaten
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bevatten uit de Nederlandse literatuur. De bedoeling is dat zij die geletterd zijn
of die geletterd willen worden uitvinden van welke schrijver en uit welk boek
de drie citaten zijn. De juiste antwoorden worden over twee weken in deze
rubriek vermeld, maar ondertussen worden lezers uitgenodigd hun antwoorden
op te sturen. Uit de goede antwoorden wordt één gelukkige en geletterde winnaar
gekozen die zich mag verheugen op een boekenbon van f30, -. Inzendingen
binnen tien dagen na verschijnen van Vrij Nederland opzenden onder vermelding
van: Geletterd? Vrij Nederland, Postbus 1254, 1000 BG Amsterdam. Citaten
gekozen door Diny Schouten.
1. En wie hen samen lopen zag, op stap als twee soldaten, begreep dat die twee
voorbestemd waren om elkander de vreselijkste dingen op de hals te halen.
2. Die oogen, - niemand, zelfs Prof. DONDERS niet, zag ooit zoo'n uitdrukking
in oogen. Zij waren blauw, niet ten gevolge van een vuistgevecht, maar van
nature; - doch welk een blauw! Als ik zeg flets-blauw, dan zeg ik niets. Het was
meer dan flets, oneindig meer. Het was beroerd-blauw; neen, het was nóg meer.
Zoolang het nieuwe Woordenboek er niet is, is er in onze taal ook geen woord
voor dit blauw. Maar - neem een schelvisch, leg hem op een matig-warme stoof,
laat hem daar een dag of drie liggen, liefst in de zon, en, als gij het er dan nog
bij kunt houden, kijk hem dan eens fiks in zijn oogen, en gij zult een flauw besef
hebben van het geniale blauw van 's jongelings bovennatuurlijke blikken.
3. ‘Het mooiste wat ik heb liggen,’ zei mijn oom, ‘is een inleiding over de vraag
waar Jezus zijn kleren vandaan had toen hij ten derde dage uit het graf verrees.
Hij was er immers naakt ingelegd maar kwam er niet naakt uit.’
‘Waar kwamen die kleren dan vandaan?’ vroeg ik.
‘Uit het hemelse magazijn,’ zei mijn oom plechtig, ‘ik toon dat aan met de Schrift,
het is een pracht onderwerp, je vader mag het lenen maar laat hem er wel zuinig op
zijn.’
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[Debuut met averechtse ironie - vervolg]
ning in intertekstualiteit. Het gaat niet om de tekst, maar om wat er tussen staat. De
lezer moet zijn eigen mollengangen graven van molshoop naar molshoop - 365
bergjes tekst in totaal. Op dit getal - geen toeval - kom ik nog terug. Overigens zijn
alle notities gedateerd, wat het geheel iets van een dagboek geeft. Hiermee wordt de
suggestie van intimiteit vergroot - de lezer wordt in de positie van voyeur
gemanoeuvreerd, waardoor elke zin afzonderlijk een extra lading krijgt. Zo staat er
op maandag 25 maart: ‘De enige schrijver op het Boekenbal was een debutant, wiens
boek komend najaar zal verschijnen’. Met deze en dergelijke observaties krijgt de
roman een autobiografische veine; de werkelijkheid steekt door de huid van de fictie
heen. Soms lijkt de schrijfster over de schreef te gaan, zoals op woensdag 28 augustus:
‘Aan welk instituut kan men een Brevet van Onvermogen halen?’ Zulk soort ironie
werkt averechts. Over de linkerpagina's kan ik kort zijn: die zijn het zwakste deel.
De uitwerking is veel traditioneler - middellange verhalen (veelal over vakanties),
en een wat plompe parodie op het universitaire leven in de vorm van een
fantasieverhaal over de oprichting van een ‘Simplistische Open Scheur Universiteit’.
De vraag is of dit genre Onder Professoren nog wel straffeloos beoefend kan worden.
Het lukt de schrijfster niet om de aandacht gevangen te houden. De verdenking rijst
dat zij éérst het rechtergedeelte heeft geconcipieerd, en daarna met verworpen
aantekeningen de linkerpagina's min of meer heeft volgeschreven. Een brevet van
onvermogen zijn zéker de vele foto's die de tekst moeten vervangen.

Koopje
365 pagina's is, voor een debuut, ook niet niks. De symboliek van het kalenderjaar
die rechts zo'n veelbetekende werking heeft zodra men hem onderkent, is links loos.
Alles bij elkaar een rijk debuut, waarvan eigenlijk alleen betreurd moet worden dat
de uitgever het op zo'n koopje heeft geproduceerd. De bladzijden scheuren bij de
minste aanraking af.
■

Voorkeur voor het moment
Vervolg van pagina 25
benadering een indruk van geven: een wachtende taxi wordt een glimmende waterhoen
met een oranje knobbeltje op de snavel, een bosje vakantielabels voor een koffer een
synopsis van prei, een circustent een vuile ijsberg, een stapel borden een pagode, de
menselijke geest een notitiebloknoot of een museum dat 's nachts leeggeplunderd
wordt. Deze beelden zijn meest gemodelleerd op grond van duidelijke, maar vluchtige
gelijkenissen, wat wijst op voorkeur voor het vastleggen van een moment, meer dan
op het betrappen van eeuwige essenties. En die voorkeur voor het moment impliceert
weer dat geen boventijdelijk inzicht of een aangenomen levenshouding de werkelijke
ervaring kan overtreffen. Maar kennelijk wordt het niet altijd zo begrepen en
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geapprecieerd. Het gedicht ‘Arsehole’, een liefelijke hymne op de anus werd tenminste
twee jaar geleden door The Observer geweigerd.
De meeste gedichten van Raine zijn tamelijk lang, maar altijd strofisch en soms
rijmen ze, zij het nooit geforceerd. Vergelijk je zijn werk met dat van thematisch
verwante dichters als Ed Leeflang en Judith Herzberg, dan geeft hij zichzelf meer
de ruimte. De concentratie van gegevens en verbeelding vindt zodoende niet in de
lengte en de syntaxis plaats maar op knooppunten van beelden. Toch is er wel degelijk
sprake van grote beheersing en adequate vorm-inhoud-relaties. Het gedicht ‘Plain
song’ bijvoorbeeld is ook werkelijk een eenstemmig en eenvoudig gezang van Raine
over een moment uit zijn jeugd thuis. En toch wordt het nergens banaal, want zie
regels als ‘My mother shut the kitchen door, // firmly, like a good Catholic, / snubbing
the two Spiritualists’, waarin ‘snub’(= de mond snoeren) subtiel aangeeft dat het een
tot zwijgen brengen in hogere zin is, bestaand uit niet luisteren. Intussen onthult een
dergelijke formulering terloops ook nog eens Raines eigen levenswijsheid; dat waar
geen aandacht voor is, verdwijnt. Zijn poëzie is in zekere zin een demonstratie van
het tegengestelde. Of het nu over een wandeling in de natuur, een moment in de stad
Gent, de beschouwing van een aarsgat of een circustent gaat, steeds wordt het iets
nieuws en rijks zodra er naar gekeken wordt.
Heel mooi wordt Raines verlangen naar een geraaktheid door het leven zelf
getroffen in het aan Martin Amis opgedragen gedicht ‘The Season in Scarborough
1923’. Het gaat over een meisje dat ooit zes maanden lang au-pair was bij rijkelui
in een vakantieplaats. Afgezien van literaire verwijzingen is het een pakkende
opsomming van momenten en voorwerpen, die bij nadere beschouwing een compleet
paradijs gevormd blijken te hebben. Maar het mooiste is het slot van dit gedicht,
waarin Raine de geschiedenis op zichzelf betrekt en zich met heel zijn habitus van
literair geaccepteerd dichter afvraagt waarom hij toch zo getroffen kan worden door
wat in het Nederlands misschien het best verwoord is met Vestdijks
‘halflandelijkheid’:
On the train
to literary London,
my season ticket
about to expire,
I think of her
the day she packed,
suddenly homesick
for the real...
Why is it
sandy ulcers
on some suburban,
sodden golfcourse
can dazzle me,
as if I were
her dusty suitcase,
dreaming cardboard,
startled open
bij de plosive locks?
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Is dat dromende kartonnen koffertje, door de knallende sloten verschrikt
opengesprongen, niet een doos van Pandora waaruit alles vervliegt behalve de hoop
dat dingen zullen blijven wat ze zijn? En is Craig Raines ongekunstelde maar diep
doordachte beeld niet het bewijs dat de werkelijkheid alleen zichzelf betekent en uit
die armzaligheid de grootste rijkdom puurt? Nee, dat klinkt me veel te evangelisch
voor deze jaloersmakende poëzie. Beter is het om je bij zoveel overweldigende
werkelijkheid te blijven verbazen: ‘turn away, comfront/the cuckold hatstand/at bay
in the corner, // and eavesdrop (bless you!)/on a hay-fever of brakes,’ bijvoorbeeld.
■
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Albert Cuyp, Portret van een eend (Part. col.)

Het Gouden Ambacht en zijn eeuw
De zeventiende-eeuwse schilderkunst in een boek zonder coryfeeën
Hollandse schilders in de gouden eeuw door Bob Haak Uitgever:
Meulenhoff/Landshoff, 535 p., f 165, - (tot 1 jan., daarna f198, -)
‘...Niet ledighs of ydels...’ Nederlandse genreschilders uit de 17de eeuw
door Christopher Brown Uitgever: J.H. de Bussy, 240 p., f99,50
Ben Broos
De beste schildersbiograaf die ons taalgebied ooit heeft gekend was Carel van Mander.
Zijn Schilder-Boeck verscheen in 1604, toen de Gouden Eeuw van de Nederlandse
kunst nog moest beginnen. Ná deze periode heeft Arnold Houbraken met zijn Groote
schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen (1718-1721) de
uitgesproken bedoeling gehad een vervolg te schrijven op het werk van Van Mander.
Door zijn betuttelende houding en zijn voorkeur voor het anekdotische zijn diens
teksten slechts voor ingewijden bruikbaar. Bij latere biografen blijkt een grote
handicap te zijn dat ze niet geleefd hebben in de periode waar ze over schreven en
dat met het materiaal wat ze te bewerken hadden (de schilders en hun werk) op allerlei
manieren is geknoeid. In zijn Hollandse schilders in de Gouden Eeuw onderkent en
beschrijft Bob Haak deze hindernissen (in een Inleiding) en hij presenteert vervolgens
een ‘Schilder-Boeck’ dat Van Mander met instemming gelezen zou hebben. Haak
is er in ruime mate in geslaagd de indruk te wekken dat hij er zelf bij is geweest en
stelt daarmee alle standaardwerken sinds Houbraken in de schaduw.

Adriaen Coorte, Asperges (Oxford, Ashmolean Museum)

Zijn biografische schetsen zijn gevat in een soort ooggetuigenverslag. Haak reist
als het ware langs de Hollandse steden waar de schilderkunst bloeide en beschrijft
wat hij daar van jaar tot jaar aantreft. Zoals Van Mander zijn levensbeschrijvingen
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vooraf liet gaan door een algemener gedeelte met wijze lessen aan het adres van de
aspirant-schilders, zo begint Haak met een cultuurhistorische verkenning van het
land waarin hij reist. Hij vertelt hoe door economische groei de schone kunsten
werden gestimuleerd en hoe na de Beeldenstorm en opstand de burgers belangrijke
opdrachtgevers en kopers van schilderijen werden. Een sterk verhaal is getiteld ‘De
sociale positie van de schilder’, waarin doeltreffend wordt uiteengezet dat na het
wegvallen van gebonden opdrachten (religieuze stukken voor de kerken of
hofopdrachten) hét gat in de markt de decoratie van de particuliere huizen bleek te
zijn. Daarvoor was veel geschikt - niet alleen portretten van de zelfvoldane eigenaars,
maar ook landschappen, stillevens, zeestukken, bijbelse of historische verhalen en
de als ‘genre’ schilderijen befaamd geworden taferelen uit het dagelijks leven.
Sommige schilders beheersten al deze onderwerpen, anderen specialiseerden zich in
één soort. Vraag en aanbod bepaalden de markt, waarin de schilders zich volgens
Haak goed-of kwaadschiks bleven opstellen als ambachtslieden, beperkt, maar ook
be-
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schermd door de reglementen van het gildesysteem. Een echt vrij beroep is het
schilderen in de zeventiende eeuw nooit geworden, ondanks de pretenties van Van
Mander, die op zijn titelblad hoopvol sprak van de ‘Edel Vry Schilderconst’. Een
schilderij werd gehonoreerd naar de grootte, het aantal afgebeelde figuren of de uren
die erin waren geïnvesteerd - niet zozeer of het door de befaamde Frans Hals, dan
wel door de minder bekende Pieter Codde was gemaakt. Een frappant staaltje daarvan
biedt de affaire met ‘De Magere Compagnie’ (Rijksmuseum), die door Hals in zijn
virtuoze ruige stijl werd begonnen en door Codde voor hetzelfde geld in een fijne
trant is voltooid (Haak neemt merkwaardig genoeg het verschil in stijl niet goed
waar).

Frans Hals, De lachende cavalier (Londen, Wallace Collection)

Apotheose
Waardering is een tijdgebonden zaak. Na Rembrandt (in 1969) en Ruisdael (in 1982)
zijn in dit jaar ook de Hollandse ‘genre’ schilders - ‘Van Frans Hals tot Vermeer’ enorme kassuccessen geweest op tentoonstellingen in het buitenland (Philadelphia,
Berlijn en nu Londen). Deze populariteit blijkt niet zo zeventiende-eeuws te zijn
geweest, althans niet van ‘officiële’ zijde. Dat wordt duidelijk in het hoofdstuk ‘De
opdrachtgevers’. Toen bijvoorbeeld de groots opgezette decoraties in de Oranjezaal
van het Huis ten Bosch in Den Haag moesten worden uitgevoerd, huurde men
daarvoor een Vlaming in als Jacob Jordaens en Vlaams georiënteerde Nederlanders.
Symptomatisch is ook de ‘Dutch Gift’ geweest, waarmee de Staten Generaal in 1660
een bepaald royaal gebaar maakten naar de nieuwe Engelse koning Karel II. Dit
diplomatieke geschenk bestond vooral uit schilderijen, zij het geen Hollandse (op
werk van de fijnschilder Gerard Dou na), maar vrijwel uitsluitend kostbare Italiaanse
werken.
Haak schrijft dat wel niet zo duidelijk, maar de opdrachten die uitgingen van
liefdadigheidsinstellingen of schuttersgilden hebben doorgaans niet al te opwindende
schilderkunst opgeleverd. Een criticus (Samuel van Hoogstraten) schreef al in de
zeventiende eeuw: ‘T'en is niet genoeg, dat een Schilder zijn beelden op ryen nevens
malkander stelt, gelijk men hier in Hollant op de Schuttersdoelen al te veel zien kan.’
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Bekende uitzonderingen zijn de groepsportretten van Frans Hals (nu in Haarlem) en
De Nachtwacht (Rijksmuseum), maar het doet mij genoegen dat de schrijver met
nadruk ook aandacht vraagt voor een schilderij van Bart van der Helst, De
schuttersmaaltijd ter viering van de vrede van Munster in 1648 (Rijksmuseum) en
vaststelt: ‘(hij) heeft hiermee een soort apotheose van de schuttersmaaltijd gecreëerd.’
Deze passage staat in het algemene gedeelte waarin de onderwerpen van de
schilders besproken worden onder de titel ‘De zichtbare wereld’. Hun wereld hebben
zij zichtbaar gemaakt met taferelen die voor ons nog heel begrijpelijk zijn, van
ingewikkelde zeeslagen tot eenvoudige stillevens of portretten waarop een
toegevoegde doodskop een boodschap brengt die geen nadere uitleg behoeft.
Natuurlijk hebben zeventiende-eeuwse schilders ook onzichtbare ideeën in beeld
gebracht, zoals hun opvattingen over politieke, sociale of morele zaken. De
zogenaamde ‘genre’ schilderijen worden er vaak op aangezien zulke verborgen
betekenissen te hebben ‘tot lering en vermaak’, want ‘Daer is niet ledigs of ydels in
de dingen’. Met het laatste citaat opende Eddy de Jongh in 1967 zijn boek Zinne- en
minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw, waarin hij op sombere
wijze dit verschijnsel besprak. Ter zijde: ‘Niet ledighs of ydels’ is nu de titel van een
publikatie van Christopher Brown, waarin deze er allerminst in slaagt De Jonghs
boek te doen vergeten. Dat was wellicht ook niet zijn oogmerk, dat wat simpeler
blijkt te zijn dan men uit de ietwat prententieuze titel zou kunnen opmaken. Voor
wie niet te diep op de zaken wil ingaan en voor wie houdt van vriendelijk gebabbel
(Brown verzwijgt Victoriaans de meest gewaagde grappen van Jan Steen en beeldt
een als ‘pornografisch’ betiteld schilderij van Frans van Mieris niet af) is dit wel een
aardig leesboek.
Bob Haak gaat uiteraard in op de moralisaties en pikanterieën die voor ons in de
afgelopen decennia moesten worden herontdekt door de iconologen. Té voorzichtig
klinkt op dit moment wat Haak naar aanleiding van Gabriël Metsu's Het geschenk
van de jager (Rijksmuseum) schrijft: ‘De meesten van ons zijn eraan gewend de
zeventiende-eeuwse schilderkunst vanuit een esthetisch oogpunt te bekijken en het
lijkt ongeloofwaardig en gezocht dat achter dit onschuldige tafereeltje een tweede
en dan nog wel een erotische betekenis zou steken’ (in: Realisme en symboliek). Ik
dacht - of hoopte wellicht - dat we dát inmiddels wel zouden weten.

Figuurstukken
Overigens behandelt Haak de ‘genre’ schilderijen niet als een categorie apart en dat
is een voortreffelijk standpunt. De Londense tentoonstelling (tot 18 november) laat
behalve prachtige schilderijen tevens zien dat deze nauwelijks onderlinge samenhang
vertonen. ‘Genre’ is ook helemaal geen zeventiende-eeuws begrip. De meeste van
deze werken vindt men bij Haak beschreven onder de ‘figuurstukken’. In inventarissen
uit die tijd werd een schilderij veelal beschreven naar wat men zag, niet naar wat
men erachter vermoedde (wat voor de fanatieke iconoloog wel eens frustrerend zal
zijn). Vermeers Melkmeisje (Rijksmuseum) heette indertijd ‘Een Meyd die Melk
uytgiet,’ geeft Haak als voorbeeld. Dat is minder veelzeggend dan de ‘titel’ van een
schilderij van Gerrit van Honthorst, dat hij De verloren zoon in vrolijk gezelschap
(München) noemt. Daaraan had hij immers toe kunnen voegen dat toen precies
dezelfde voorstelling ook neutraal werd omschreven als ‘Een maaltijd van
potsenmakers’. Een ander voorbeeld: uit de titel ‘Een tabakdrinker (...) bij een raam’
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blijkt niet dat degene die het schilderij kocht (van Frans van Mieris) wist dat het een
erotische voorstelling was.
Na zijn uitvoerige deel I (bijna een boek apart) met algemene thema's bekijkt de
schrijver in deel II de situatie in de verschillende Hollandse steden. Hoe het begon
in ‘Haarlem, bakermat van nieuwe richtingen’, ‘Amsterdam: een wereldstad in
wording’ tot en met ‘Leiden: een langzame start’. In deel III en IV wordt zijn reis
een triomftocht langs de hoogtepunten van wat de zeventiende eeuw aan schilderkunst
heeft opgeleverd. Haak geeft daarbij elke schilder loon naar werk, zonder te vervallen
in uitgesproken voorkeuren (Frans Hals wellicht uitgezonderd) en is in zijn
loftuitingen vaak zeer beheerst.
De lezer zal zijn aanpak waarschijnlijk soms wat zakelijk vinden, maar hij moet
dan wel bedenken dat dat beter overeenkomt met wat men in die tijd over kunst dacht,
dan wat daar later in bolle bewoordingen over is beweerd. Over Frans Hals zegt de
schrijver dat achteraf gezegd kan worden dat hij als portrettiste op eenzame hoogte
stond’. Dit naar aanleiding van het schilderij De lachende cavalier (Londen) uit 1624,
dat voor mijn part (Haak is daarover niet zo uitgesproken) het begin van de Gouden
Eeuw markeert. Anderzijds komt men evengoed te weten dat de stijl van Hals in
later jaren ouderwets gevonden werd of niet modieus genoeg, waardoor opdrachten
uitbleven met als resultaat dat de schilder in de steun terechtkwam. Pas in deze eeuw
deed het verschijnsel zich voor dat een portret van Hals, dat in 1800 nog voor
eenenvijftig gulden werd gekocht, door een museum voor 12.000.000 DM werd
gekocht. Haak concludeert dat in de zeventiende eeuw ‘slechts in enkele gevallen
een schilder van de opbrengst van zijn werk rijk kon worden’. Zo'n nuchtere
constatering past bij de toon van zijn boek. Hij probeert vast te stellen hoe het is
geweest, niet hoe hij het liever had gezien. Bij maatschappelijk of artistiek wansucces
werd en wordt door biografen als uiterste redmiddel wel het ‘onbegrepen genie’
gebruikt (bij Hals onder andere). Zelfs in een geval waarin dit enigszins
gerechtvaardigd zou zijn, blijft Haak tamelijk gereserveerd.
Hercules Segers is de man, wiens leVervolg op pagina 32
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Alle sporen weggewist
Vervolg van pagina 24
Het enige verschil tussen de gesprekken over de Europese kernwapens en die over
de strategische kernwapens lag nu juist in de persoon van de Amerikaanse
onderhandelaar. Nitze had zelf nog wel eens een idee en probeerde er wat van te
maken - een poging waar je in Washington niet populair mee kon worden; Rowny,
de onderhandelaar bij de gesprekken over de strategische kernwapens, was
conformistischer, een botte, ongelikte beer die aan de leiband van de verschillende,
ambtelijke fronten in de Amerikaanse hoofdstad liep. Daar kon dus helemaal weinig
van verwacht worden, te meer omdat de Amerikaanse opstelling viel samen te vatten
als: waar de Russen een voorsprong in hebben, moeten ze afbreken; waar wij een
voorsprong in hebben, moeten we verder kunnen ontwikkelen. Een weinig vruchtbare
basis voor onderhandelingen over wat dan ook, met wie dan ook.
Er bestaat een trieste parallel tussen de manier waarop de regering-Reagan
omgegaan is met het weinige aan wapenbeheersing dat er was, en de manier waarop
eind jaren veertig begin jaren vijftig de overheid werd gezuiverd van alle ambtenaren
die verbonden waren geweest met ‘het verlies van China’, of wat wisten van
Zuidoost-Azië. Er diende een nieuw begin te worden gemaakt en daarbij waren
dergelijke mensen zowel overbodig als schadelijk. De Amerikaanse buitenlandse
politiek heeft er tot ver in de jaren zeventig onder geleden.
Ook onder Reagan moest het verleden op het punt van de onderhandelingen met
de Russen zoveel mogelijk worden vergeten. Salt I, Salt II, de akkoorden van
Wladiwostok, het ABM-verdrag, het was allemaal slecht, had de Russen slechts
voordelen bezorgd, en iedereen die daarmee te maken had gehad, was bijvoorbaat
verdacht. Nieuwe gesprekken over strategische wapens mochten ook geen Salt meer
heten, Start suggereerde iets nieuws. Wast witter, gaat langer mee.
‘Revolutie en reformatie hebben gemeen,’ zo schrijft Talbott in zijn epiloog, ‘dat
er de drang bestaat de bestaande orde te verwerpen, met al zijn veronderstelde fouten
en gebreken. De president en zijn mensen waren vastbesloten de sporen van de oude
regering zo snel mogelijk weg te wissen. Dat betekende het veranderen, dan wel het
schrappen van de diplomatie zoals die vanaf de jaren vijftig gehanteerd was, dat
betekende het in diskrediet brengen of naast zich neerleggen van de overeenkomsten
die door vroegere regeringen waren gesloten, dat hield in het wantrouwen dan wel
zuiveren van veel functionarissen die geïdentificeerd werden met de oude orde.’
■

JEROEN HENNEMAN

Vertaald
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Muriel door Miriam Tlali. Vertaling Jaantje Bodt (In de Knipscheer, 274 p., f37,50)
Bij het beoordelen van een roman als Muriel, (het debuut van de Zuidafrikaanse
schrijfster M. Tlali) betrap ik me erop dat je andere criteria aanlegt dan de literaire.
Tlali laat de ‘ik’ zeggen dat ze niet kan schrijven; dat is niet waar. Schrijven kan ze
al is het dan geen literatuur. Dat komt vooral door het taalgebruik dat van elk
raffinement gespeend is en door de weergave van de simpele dialogen. Bij
bekentenisliteratuur weegt soms de inhoud zwaarder dan de vorm. In korte
hoofdstukjes doet Muriel verslag van haar ervaringen als zwarte werkneemster in
een bedrijf dat onder andere radio's en meubelen verkoopt. Uiteraard zijn de eigenaars
van deze zaak blank, de potentiële klanten meestal zwart. De goederen worden fel
begeerd; de financiën zijn dikwijls niet toereikend dus heeft de baas een lucratieve
afbetalingsregeling bedacht. Het centrale thema is - hoe kan het ook anders - de
gruwelijke apartheid die in Zuid-Afrika door de wet bekrachtigd is. In steeds sterkere
mate ervaart Muriel dat ze in haar baan meehelpt aan de onderdrukking van haar
landgenoten door de blanken. ‘De winkel en zijn werkstructuren blijken een
kleinschalige afspiegeling van hoe de “grote” maatschappij in elkaar zit,’ zegt Jan
Kees van de Werk in zijn uitgebreide nawoord, waarin hij ook de
wordingsgeschiedenis van de roman - die in Zuid-Afrika in de ongecensureerde
versie verboden is - uiteenzet.
***
Stem uit het volk van wilden door Bette Pesetsky. Vertaling Mea Flothuis
(Meulenhof, 223 p., f34,50). Binnen een jaar nadat de bundel Verhalen tot op zekere
hoogte ons kennis liet maken met de briljante, geestige schrijfster Bette Pesetsky ligt
er een roman in de winkel: Stem uit een volk van wilden. De oorspronkelijke versie
is door Ad Nuis uitgebreid besproken in de boekenbijlage van 22 oktober 1983. Hij
roemt al haar laconieke humor, de zuiverheid waarmee ze de juiste toon aanslaat en
de volstrekte afwezigheid van loze vulling. De titel is ontleend aan het motto: ‘Jullie
zijn een volk van wilden,’ zei de politicus. ‘Vrouwen zijn wilden. Dat heb ik altijd
geweten. De beschaving heeft de vrouwen nooit bereikt.’ Politieke uitspraken Anoniem. Het zou me niets verbazen als May Alto, de heldin, moeder van drie
opgroeiende kinderen en van beroep ghostwriter, deze uitspraak op haar naam zou
kunnen zetten.
Het verhaal speelt zich af in het gewelddadige New York waar May in de alkoof
van haar flat boeken schrijft die anderen zelf niet konden schrijven. Ze is daar zo
goed in dat haar cliënten er veel eer mee behalen; zelfs zoveel dat een van hen voor
een quasi-filosofisch geschrift de Nobelprijs krijgt aangeboden. Dan heeft ze er
genoeg van om zich altijd zo dienstbaar en anoniem op te stellen en niet mee te
profiteren van de roem die hen te beurt valt. Troeven heeft ze genoeg in handen. In
elk afgeleverd produkt stopte ze namelijk de figuren van haar moeder en een tante.
De chantage kan beginnen. Als uiteindelijk de Nobelprijswinnaar zich zo bedreigd
voelt dat hij haar wil komen vermoorden, zijn er altijd nog haar drie oude, trouwe
vriendinnen om haar bij te staan.
***
Cocaïne door M. Agejev. Vertaling Jeanne Holierhoek (Het Spectrum, 163 p.,
f25,50) In januari van het jaar 1919 wordt de aan cocaïne verslaafde student Vadim
Maslennikov ijlend binnengebracht in een Moskous ziekenhuis. De dag daarop sterft
hij en in zijn binnenzak vindt men een manuscript. De autobiografische roman
Cocaïne speelt zich af tussen 1916 en 1919. Het boek vertelt de geschiedenis van
een jonge man zonder illusies: ‘Dat was het vreemde in mijn leven. Als ik me gelukkig
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voelde, hoefde ik alleen maar te denken dat dat geluk niet lang zou duren en meteen
was het verdwenen. In het eerste deel (Lyceum) maken we kennis met een wrede en
cynische adolescent. Het tweede deel behandelt zijn verhouding met de (getrouwde)
vrouw Sonja. Van haar meent hij echt te houden, maar dat betekent tegelijk dat er
geen sprake meer kan zijn van passie omdat hij wordt verscheurd ‘tussen de geest
en het vlees’, een conflict dat scherpzinnig geanalyseerd wordt. Pas in het derde deel
worden de ‘neusgaten van Vadim ontmaagd’ en leidt de cocaïne hem definitief naar
de ondergang. Agejev beschrijft het gedrag en de gevoelens van Vadim genadeloos.
Cocaïne is een meeslepende roman, en het is niet te hopen dat de modieus aandoende
titel veel lezers zal afschrikken. De manier waarop het boek tot ons is gekomen, is
net zo bizar als de inhoud. Het verscheen begin jaren dertig in het Russisch in Parijs
- het manuscript was uit Constantinopel per post verstuurd - om vervolgens in de
vergetelheid te raken. Gelukkig werd het vijftig jaar later, in 1978, herondekt en in
het Frans vertaald door Lydia Chweitzer die ook het voorwoord schreef. Het is niet
eens bekend of Agejev die van joodse afkomst zou zijn, de werkelijke naam van de
schrijver is. Naspeuringen hebben tot nu toe niets opgeleverd.
***
Verre wereld. Moderne verhalen uit Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Samengesteld
door Els Pelgrom. (Meulenhoff Informatief, 224 p., f24,50) Literatuur uit niet-westerse
landen krijgt de laatste jaren eindelijk de aandacht die zij verdient. Els Pelgrom stelde
een mooie bundel samen met verhalen die niet (of niet meer) in de Nederlandse taal
verkrijgbaar zijn. Vooral omdat er gezegd wordt dat er bij de samenstelling ‘gestreefd
is om jongeren vanaf 14 jaar door middel van goede verhalen een blik te gunnen op
niet-westerse verhalen’, verwachtte ik dat je als lezer veel te weten zou komen over
de zeden en gewoonten die in dat verre land heersen. Dat is niet altijd het geval. Het
verhaal uit India van Ruskin Bond is een Edgar Allen Poeachtig verhaal over een
stiefvader die in een put wordt gemetseld. Het enige exotische is dat mensen zich in
een tonga laten vervoeren. Twee indianen van de Peruviaanse auteur Alfredo Bryce
Echenique vond ik om dezelfde reden wat minder gelukkig gekozen - twee mannen
ontmoeten elkaar in Rome -, bovendien lijkt mij het een wat ingewikkeld te lezen
verhaal voor pubers en niet zo boeiend.
Het tegenovergestelde zou je kunnen zeggen over Die zwarte meid van Sembene
Ousmane dat gaat over een Senagalees dienstmeisje dat met een blank echtpaar mee
naar Frankrijk wordt genomen; over De besnijdenis van Pramoedya Ananta Toer en
over Stralende verten van de Vietnamese Le Minh Khue waarin een meisje van
zestien samen met haar vriendinnen tijdens de oorlog kraters van bominslagen moet
dichtgooien. Deze auteurs hebben, net als de meeste van de twintig gekozen schrijvers,
al een behoorlijke reputatie. Ik mis een korte inleiding bij elk werelddeel en noten.
In het eerste verhaal komen al de woorden: bilboquet-spel, maté en caqui voor; een
verklaring zou op zijn plaats zijn. Voor de volwassen lezer die kennis wil maken met
gevarieerde, moderne literatuur uit Latijns-Amerika, Azië en Afrika is dit een
uitstekende gelegenheid.
MARIJKE HILHORST
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Herfsttij der vrouwen
Een glansrijk en polemisch geschrift uit de middeleeuwen
Het boek van de stad der vrouwen door Christine de Pisan Vertaald uit
het Middelfrans en ingeleid door Tine Ponfoort Uitgever: Feministische
Uitgeverij Sara, 262 p. f 29,50 (paperback), f49,50 (gebonden)
Diny Schouten
‘Iedere dag kan men hun werken van vroomheid, barmhartigheid en deugdzaamheid
aanschouwen, en men ziet, dat door hen de afschuwelijke dingen en de grote rampen,
die voortdurend in de wereld plaatsvinden, niet worden veroorzaakt.’
Christine de Pisan (1365-1430) - die niet in Pisa doch in Venetië werd geboren
en werd opgevoed aan het Franse hof van karel V waar haar vader raadsheer was trok in haar Le Livre de la Cité des Dames ten strijde tegen alle laster die tot dan toe
(1405) haar en haar seksegenoten naar het hoofd geslingerd was. Ze deed dat door
in haar boek talloze voorbeelden te noemen van de werken van vrome, barmhartige
en deugdzame vrouwen, maar ook door de levens te beschrijven van (ruw geschat)
zo'n honderdvijftig illustere dames uit de bijbelse en heidense historie: verstandige,
kuise, geleerde, besluitvaardige, dappere, knappe, edele, kundige, lijdzame, trouwe,
sterke, kunstzinnige, profetische, vrijgevige of heilige. Dat er ook slechte vrouwen
zouden kunnen bestaan, leek haar moeilijk voorstelbaar:
‘Oh God! Als ik niet dwaal in het geloof, dan mag ik er toch in het geheel niet aan
twijfelen, dat uw oneindig grote wijsheid en volmaakte goedheid niets gemaakt heeft,
dat niet geheel goed zou zijn?’
Slechte vrouwen, concludeert ze daarna opgelucht, zijn monsters die tegen hun
natuur ingaan. God heeft ze niet zo geschapen, en ze zijn trouwens ook in de
minderheid. Andere theologische klippen omzeilt ze even behendig: zo kan een man
met recht beweren dat hij verbannen werd door Eva's schuld, ‘maar dan zeg ik dat
hij een hogere graad bereikt heeft door Maria, dan hij verloor door Eva’.

Wreed cynisme
Hogere feministische theologie? Wat mij betreft wint Christine de Pisan de ‘querelle
des dames’ glansrijk. Dat debat woedde tussen 1399 en 1402, en Christine de Pisan
had het geopend met een klacht over de immoraliteit van de Roman de la Rose, een
hoofse en ongekend populaire allegorie over de ridderlijke idealen inzake de liefde.
Het tweede deel ervan, geschreven door Jean de Meung (het eerste gedeelte, veel
kuiser dan het tweede, heeft een andere auteur), getuigt van een ‘hoonend’ en wreed
cynisme ten aanzien van de vrouwelijke eerbaarheid, schrijft Johan Huizinga erover
in Herfsttij der Middeleeuwen.
Christines Boek van de Stad der Vrouwen is niet het eerste dat ze schreef om uiting
te geven aan haar verontwaardiging. Er waren drie rechtstreekser polemische
geschriften aan vooraf gegaan, waarvan twee in verzen: l'Epistre au Dieu d'Amours,
en Le Dit de la Rose. In l'Epistre, waarin vrouwen uit alle lagen van de bevolking
zich bij Cupido beklagen over haar belasteraars (onder wie Ovidius en Jean de Meung)
staat de opmerking: ‘Mais ce femmes eussent les livres fait / Je scay de vray
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qu'autrement fust de fair / Car bien scevent qu'a tort sont encoulpees’; als vrouwen
de boeken hadden geschreven die we lezen, zouden ze ze anders hebben geschreven,
want vrouwen weten dat ze valselijk beschuldigd zijn. Met haar Boek van de Stad
der Vrouwen heeft Christine de Pisan zich kennelijk gezet tot de taak, aan te tonen
hoe waar die uitspraak is.
Uitgeverij Sara is er terecht trots op dat zij ‘de hand wist te leggen op een moderne
vertaling uit het Middel-frans, waardoor dit betoverende leesboek en historische
document nu toegankelijk is voor een breed publiek’. In de aanprijzingsfolder staat
ook nog, hoopvol, ‘een bestseller-in-spé’. Ik help hen hopen op een verdiend succes;
het boek ziet er mooi uit, en is, zowel gebonden als in paperback, niet duur. Twee
jaar geleden verscheen een Engelse vertaling, die als paperback herdrukt is (Picador).
Tot mijn verbazing is er geen Franse uitgave leverbaar.

Verleidelijke verhalen
Een betoverend leesboek. Dat kan zeker gezegd worden van deze verleidelijke
verhalen, over koningin Dido die zo slim was; over Minerva die zoveel wetenschappen
uitvond; over de vechtlustige Amazonen die zelfs Theseus en Hercules overwonnen;
over Penthesileia ‘die zo hoogmoedig was dat zij zich niet verwaardigde om met een
man samen te zijn’ en die zo'n dappere krijgster was; over Medea die met haar kunde
Jason het Gulden Vlies hielp bemachtigen; over Ceres zonder wie we ons nog steeds
in leven zouden houden met eikels en bessen en we de Brinta niet zouden kennen;
over de Romeinse adellijke vrouw Lucretia die zichzelf met een dolk doorstak omdat
ze de schaamte niet kon verdragen verkracht te zijn; over Judith die haar volk
bevrijdde door Holofernes het hoofd af te slaan; over Novella die zo knap was dat
ze de colleges van haar vader, een beroemd rechtsgeleerde te Bologna, overnam als
hij het te druk had, maar die, om te voorkomen dat haar schoonheid de studenten
zou afleiden, zich daarbij verborg achter een gordijn.
Betoverend, verleidelijk... maar we hebben het hier niet over parfum. We hebben
het over een historisch document. Hoewel, historisch? Christine de Pisan heeft de
charmante gewoonte om bij veel van haar voorbeelden - verzameld uit Oudheid,
bijbel en heiligenlevens - streng en ernstig te vermelden: ‘zoals we kunnen lezen’,
met de implicatie dat wat geschreven is, waar is.
Nu ja, Tine Ponfoort, die met haar vertaling voortreffelijk werk verzette, maakt
zich lang niet zoveel zorgen om de historische betrouwbaarheid als ik. Over Christine
de Pisans opmerkelijke rehabilitatie van Xantippe en Medea als wijze en moederlijke
minnaressen schrijft ze in haar inleiding: ‘Je kunt je afvragen of wij niet verkeerd
zijn voorgelicht en deze vrouwen niet het etiket kregen opgeplakt, dat bij het
vrouwbeeld van die tijd paste.’

Opinies
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Omslagillustratie van Het Boek van de Stad der Vrouwen

De inleiding had wel wat feitelijker gekund, in aanmerking genomen dat ‘deze
vertaling het onderwerp is geweest van een doctoraalscriptie’. Er staan te veel opinies
in, over de ‘actualiteit’ van De Pisans brandende kwesties zoals of het waar is wat
mannen vaak zeggen, dat vrouwen verkracht willen worden ‘en dat zij het helemaal
niet onaangenaam vinden, ook al zeggen ze dat om zich te rechtvaardigen’, en hoe
het komt dat vrouwen doorgaans minder weten dan mannen - niet door een geringer
bevattingsvermogen maar door een gebrek aan mogelijkheden om met veel dingen
in aanraking te komen en zo door ervaring te leren.
Over Christines opvattingen over de veredelende werking van het huwelijk zegt
Tine Ponfoort dat die ‘verouderd’ zijn, waarmee ze mij beledigt. Trouwens, opinies
kun je je als lezer zelf wel uit de tekst vormen, een inleiding is er niet voor om ze je
voor te kauwen. Ik had graag wat meer gehoord over Christines bronnen dan de éne
alinea die Tine Ponfoort daaraan wijdt, en die slechts titels bevat, zonder nadere
toelichting. De Engelse uitgave, het spijt me dat het gezegd moet worden, heeft veel
informatiever inleidingen, plus dat die wél een register, een uitgebreide inhoudsopgave
en verhelderende noten bevat.
Christine de Pisan blijkt veel aan Boccaccio ontleend te hebben. Ze nam een paar
verhalen over uit de Decamerone, maar het meeste ontleende ze toch aan De
mulieribus claris. Boccaccio gebruikte in die biografieën van beroemde vrouwen
‘beroemd’ in de wijdere betekenis van dat woord; Christine de Pisan stelt veel
strengere eisen dan hij aan de ‘dames’ die ze toelaat in haar pantheon - bovenal
kuisheid, er is niets dat de deugdzaamheid zó bedreigt als de libido!
Voor de vertaling is het lastig dat het Nederlandse woord ‘dame’ geen equivalent
meer is van het Franse. De Pisan gebruikt het begrip ‘in ampliorem sensum’, zodat
ook vrouwen van lage afkomst ‘edel’ kunnen zijn. Neem bijvoorbeeld het geval van
de heilige Afra, die prostituée was alvorens ze zich liet martelen voor haar geloof in
Jezus Christus. Alleen ontbreekt dat verhaal nu net aan de NeVervolg op pagina 33
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Het gouden-ambacht
Vervolg van pagina 29
vensloop al bij Hoogstraten (in 1678) diende als een voorbeeld ‘Hoe zich een
Kunstenaer te draegen heeft tegen 't gewelt der Foetuine’. Haak zegt wat timide dat
daar wel een kern van waarheid in zit, maar dat we de ‘franje eromheen niet al te
letterlijk’ moeten nemen. Dat doet hij dan ook niet, maar gooit met het kind wel wat
badwater weg. Segers' prenten op linnen bij voorbeeld doet Haak af als experimenten,
maar dat is toch te min. Zo doet ook de opmerking over de schaarste aan zijn
schilderijen wat zuinig aan.

Tussen vakbroeders
Er is in dit boek geen ruimte voor ouderwetse heldenverering of behoefte aan
superlatieven, zeker niet als dat niet in overeenstemming is met opvattingen uit die
tijd. Een goed voorbeeld daarvan is de behandeling van De nachtwacht, die
opgenomen is in een hoofdstuk dat heel gewoon heet ‘De schilderijen voor de
Kloveniersdoelen’. Daarin wordt beschreven hoe een zestal schilders aan het werk
werd gezet om de nieuwe vergaderzaal van het Amsterdamse schuttersgilde op
passende wijze aan te kleden. Rembrandt was een van hen. Haak wijst natuurlijk op
de bijzondere lichteffecten en de levendigheid die Rembrandt in zijn schilderij
nastreefde en vergeet terecht niet dat zijn tijdgenoten wel degelijk zagen dat hij van
zijn opdracht iets buitengewoons had gemaakt. Maar daar blijft het bij en het is
wellicht overbodig te vermelden dat hij zich verre houdt van fabeltjes over
ontevredenheid bij de schutters, die Rembrandts verguizing zou hebben ingeluid,
waarmee vroegere biografen het onbegrip voor zijn genialiteit dachten te kunnen
aantonen.
Rembrandt wordt in dit boek ten tonele gevoerd tussen rijen vakbroeders, de ene
begaafder dan de andere en Rembrandt zeker wel als het veelzijdige talent dat hij is
geweest, maar niet als een halfgod. Voor mij is dat bepalend voor de leesbaarheid.
In de negentiende eeuw kon een serieus historisch werk gepubliceerd worden onder
de curieuze titel Het land van Rembrandt (Busken Huet, 1884). Een recent groot
overzicht over de Hollandse kunst in de zeventiende eeuw (door Rosenberg en Slive,
1966) was nog bewust gecomponeerd rond de drie fonomenen Hals, Rembrandt en
Vermeer. Zo'n coryfeocentrische benadering heeft Haak vermeden en dat is een hele
opluchting. ‘Het tijdperk van Rembrandt en Vermeer’ (in de serie: ‘De schoonheid
van ons land’, 1952) heet nu dus weer kort en goed ‘de Gouden Eeuw’. Bij mijn
weten was het Houbraken die voor het eerst deze krans rond dit tijdperk legde. ‘T
was in dien tyd de Gulde Eeuw voor de Konst en de goude appelen dropen den
Konstenaars van zelf in den mond,’ schreef hij in 1718. Dat laatste is wel wat
overdreven, weten we nu dank zij Haak. Beide schrijvers hanteren hetzelfde oeroude
begrip om een bloeiperiode in de geschiedenis aan te duiden. De Grieken beleefden
een gouden tijd in Athene onder Pericles (5de eeuw voor Christus), de Spaanse
letterkunde kende een Gouden Eeuw van ongeveer 1600 tot de dood van Calderón
in 1681 en onder dezelfde eretitel worden nu (óók) in Londen de jaren 1770 tot 1850
in de Deense schilderkunst luister bijgezet.
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Uithangborden
Het is een terecht bejubeld tijdperk geweest waarin Rembrandt van een vervelende
opdracht (een ‘groepsfoto’ van een achttiental schutters) een wereldsucces maakte,
Paulus Potter zo iets deed met een portret van een stier (Mauritshuis) en Jan Vermeer
met een simpel straatgezicht, nu befaamd als Het straatje van Vermeer
(Rijksmuseum). Van de 1117 (!) haarscherpe en kwalitatief voortreffelijke
afbeeldingen zijn er naast deze voor de hand liggende topstukken ook vele die een
verrassing zullen zijn voor zelfs de trouwste museumbezoeker. Mij onbekend was
Het portret van de eend Sijctghen (particuliere collectie), geschilderd door Albert
Cuyp, die zijn faam vooral te danken heeft aan (de markt met zijn naam en)zijn
landschappen. Voorgesteld is de beroemdste eend van Werkendam, die
drieëntwintighonderd jaar oud is geworden en die honderd eieren per jaar produceerde.
Cuyp (die het niet om den brode hoefde te doen) was niet te goed om hem te
portretteren, net zoals hij met genoegen reclameborden schilderde. Het benadrukt
eens te meer dat schilderen ‘maar’ een ambacht was, dat overigens met verve bedreven
kon worden. Heel fraai werd dat onder woorden gebracht (maar men leest het niet
bij Haak) door wat de Haarlemse schilder Job Berckheyde beweerde over zijn collega
Vincent van der Vinne: ‘(hij) is de Rafael in het schilderen van uithangborden’.
Wellicht bracht de bloeitijd ook met zich mee dat amateurs konden flonkeren.
Tenminste als je zo ‘de mysterieuze Jacob Vrel’ kunt noemen, wiens stadsgezichten
wel voor die van Vermeer zijn versleten en die nu opgenomen is als de beste
representant van de vaak naamloze naïve ofte wel zondagschilders. Een even
marginale figuur is de stillevenschilder Adriaen Coorte, die meer dan eens een bos
asperges in een schilderij vereeuwigde (onder andere (Oxford). Haak heeft hem
opgenomen vanwege zijn charme, hoewel hij ‘strikt genomen buiten de tijdsgrenzen
van dit boek’ valt.
Coorte dateerde zijn stilleven 1699 en dan is wat Bob Haak betreft de Hollandse
schilderkunst allang over haar hoogtepunt heen. In 1680 was de glorietijd voorbij,
die hij na een vrij lange aanloopperiode (vanaf 1580) laat beginnen in 1625:
vijfenvijftig jaren heeft dus onze Gouden Eeuw geduurd. Het verval duidt Haak in
grote lijnen aan, waarbij hij wijst op de negatieve invloed van de classicisten die
streefden naar het schone en verhevene, wat ze niet aantroffen in bijvoorbeeld de
(boeren) taferelen van Jan Steen. De nieuwe mode, die kamerbehangsels vereiste in
plaats van schilderijen in een lijst, deed ook de klad komen in het landschapschilderen.
Stillevens verdwenen eveneens om deze reden. Er was sprake van economische
malaise en een jansaliegeest in het laatste kwart van de zeventiende eeuw. Hoe dat
tot uiting kwam in de kunst, lijkt me nog rijp voor nader onderzoek (Houbraken
vermeldt de fnuikende rol van de hofcultuur). Overigens neemt de schrijver hier
onbeschroomd zijn voorkeur tot maatstaf. Adriaen Coorte rekent Haak nog wél tot
de Gouden Eeuwers, maar niet de vrijwel gelijk met hem geboren en gestorven
Adriaen van der Werff. Deze gladschilder was omstreeks 1700 een beroemdheid.
Houbraken voerde hem op als een coryfee in de eerste bladzijden van zijn derde deel
- koeltjes voert Haak hem op het eind van zijn boek weer af door een zijdeur.
■
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Roger Vaillands jaren dertig
Een bundeling van onbekend journalistiek werk

Roger Vailland, foto uit de collectie Geneviève Vailland

Roger Vailland: Chronique des années à la libération 1928-1945 Redactie:
René Ballet Uitgever: Messidor, éditions sociales, 504 p., f58, Drôle de vie, une passion avec Roger Vailland door Elisabeth Vailland
Uitgever: J. Clattès, 246 p., f47, Ed Jongma
Roger Vailland stierf in mei 1965. Hij was toen een redelijk gevierd auteur, met
bijvoorbeeld een prix Goncourttoekenning voor zijn roman La loi, die ook werd
verfilmd, met Yves Montand en Pierre Brasseur in de hoofdrollen. Hoewel hij nog
jong was toen hij stierf - 57 jaar -, begon zijn loopbaan als romanschrijver vrij laat.
Drôle de jeu, zijn eersteling, verscheen pas in 1945. Daarvóór, in de jaren twintig,
was hij literair wel actief, maar beloofde hij toch meer dan hij op dat moment kon
waarmaken. Met Roger Gilbert-Lecomte en René Daumal, twee schoolvrienden,
vormde hij de groep van de ‘Phrères simplistes’ - met als eigen tijdschrift Le grand
jeu -, die in de marge opereerde van het surrealisme van Breton. Het doel van de
groep was de eenvoud terug te vinden van de kindertijd, met haar mogelijkheden
van intuïtieve en spontane kennis. Alle conventies van de volwassenen dienden
afgezworen en geweigerd te worden. Men moest ‘de moeder overwinnen als zij nog
warm was’, zoals een van de leuzen luidde. Het leven is een spel, een groots spel,
waar alles geoorloofd en simpel is voor hem die ‘de genade’ kent. Maar spel impliceert
de mogelijkheid van verliezen, en dat hebben de simplistische titaantjes aan den lijve
ervaren.
Gilbert-Lecomte ging te gronde aan verdovende middelen, Daumal verloor zich
in de mystiek, en Vailland ‘verkocht’ zich aan de rechtse pers, wat hem een conflict
opleverde met Breton, maar dat hoorde er eigenlijk bij. Breton fungeerde wel vaker
als officier van justitie van het surrealisme. Later, in 1947, in het essay Le surrealisme
contre la révolution, zal Vailland de redenen voor zijn breuk met Le grand jeu
weergeven: het was een vlucht voor ‘de metafysica, de mystici, en alle afschuwelijke
delieren van het irrationele denken.’ Bij dezelfde gelegenheid zal hij het surrealisme
karakteriseren als een opstand van de intelligentsia uit de kleine burgerij. De wind
waait dan duidelijk uit de communistische hoek, en het tekent de niet geheel
vrijblijvende flirt die Vailland op dat moment onderhield met de Partij.

Vernedering
De negen romans die hij vanaf 1945 tot aan zijn dood schreef, dragen een sterk
autobiografisch karakter. Zij geven zijn ontwikkeling weer van verzetsstrijder in de
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Tweede Wereldoorlog, communistisch sympathisant, partijlid, partijlid-af (na de
ontmaskering van Stalin, weergegeven in La loi), en libertijn. In Un jeune homme
seul schetst hij bovendien nog zijn burgerlijke afkomst. Als drie jaar na zijn dood
nog eens een dik deel Ecrits intimes met onuitgegeven teksten, brieven en
dagboekaantekeningen verschijnt, is voor een groot deel het materiaal aanwezig dat
in staat stelt een redelijk compleet beeld te krijgen van werk en schrijver. Het verbaast
dan ook niet, dat al vrij snel, in 1971, een psycho-analytische studie over hem
verschijnt van de hand van Jean Recanati, en in 1975 een biografie in het Engels van
J.E. Flower, over ‘de man en zijn maskers’. Kortom, tien jaar na zijn dood kon
Vailland al gerekend worden tot een van de schrijvers over wie nauwelijks nog
geheimen bestonden.
Toch diende een periode nog in kaart gebracht te worden: de ‘stille’ jaren dertig,
waarin hij als journalist werkzaam was, onder een aantal pseudoniemen, bij rechtse
kranten als Paris-Midi en Paris-Soir. Bekend was, dat hij de politieke ontwikkelingen
met een zekere afstandelijkheid volgde. De ‘koele blik’, ‘le regard froid’, zoals hij
het noemde, was als het ware zijn handelsmerk, en was waarschijnlijk ook
noodzakelijk om niet in conflict te komen met zijn werkgever, want zijn ‘instincten’
waren van meet af aan verbonden met politiek links. Het journalistieke werk verrichte
hij uitsluitend om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. In Drôle de jeu heeft
hij het over ‘de vernedering om zijn tijd te moeten verkopen tegen een salaris, werk
te doen waar men niet van houdt enkel en alleen om brood op de plank te hebben.’
Maar toch, niet alleen omdat men geïnteresseerd is in het werk van Vailland, maar
ook omdat de jaren dertig nu eenmaal niet geheel en al zonder belang waren, zou
men graag kennis maken met de journalistieke kant van Vailland.

Greta Garbo
In deze leemte is nu voorzien. Dezer dagen verscheen: Roger Vailland: chronique
des années folles à la libération, 1928-1945, een uitvoerige bloemlezing uit de
journalistieke teksten, en steeds per periode voorzien van overzichtelijke inleidingen
door René Ballet. En werkelijk, het blijkt een fascinerend boek te zijn. Vailland leert
in een avond van zijn vriend Robert Desnos de journalistieke stijl en weet zich er
voortaan voortreffelijk van te bedienen. Het kan niet anders of deze sti-
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listische vingeroefeningen zullen ook later, bij het schrijven van de romans hun
invloed hebben gehad. Aanvankelijk wijdt hij zich aan gemengde berichten, zoals
in 1929 het verschijnsel dat de parisiennes steeds vaker met blote benen de straat op
gaan - vijfenvijftig jaar voordat de eerste monokini's op de stranden langs de Seine
worden gesignaleerd -, en aan het uitgaansleven, met vooral ook de film. Het is
natuurlijk uiterst curieus om première-verslagen te lezen van films als ‘Citylights’
van Chaplin of ‘Le chien andalou’ van Bunuel, en de eerste impressies van de
geluidsfilm. Ook een filmportret als van Greta Garbo vind ik mooi om te lezen door
de voortreffelijke observatie. Wat later is het de politiek, die hem bezighoudt: de
Staviskyaffaire, de Duitse verkiezingen van 1932 met de schijnoverwinning van
Hindenburg die door Vailland fraai wordt becommentarieerd. Hij maakt als journalist
buitenlandse reizen naar Spanje, Portugal, Zweden, Turkije, Ethopië, en het pleit
voor zijn niveau dat ook de verslagen uit deze landen nog steeds interessant zijn om
te lezen.
De ‘onvergetelijke lente van 1936’, als het front populair aan de macht komt,
markeert voor hem de overgang van een passieve naar een actieve rol, maar het zal
toch nog tot 1942 duren voor hij daadwerkelijk partij kiest en in het verzet gaat. Dit
laatste valt samen met een ontwenningskuur voor opium die hij dan ondergaat en
het een zal ongetwijfeld met het ander te maken hebben: het is het einde van een
afhankelijke positie en het begin van een ‘soeverein’ leven, zoals hij dat graag noemt.

Elisabeth Vailland
Na de bevrijding van Frankrijk trekt hij met de geallieerde troepen mee als
oorlogscorrespondent en ik weet niet in hoeverre het aan zijn journalistieke ‘feeling’
te danken is, dat hij voortdurend aanwezig blijkt te zijn op spectaculaire plaatsen.
Hij verslaat bij voorbeeld de verovering van de Rijnbrug bij Remagen, bezoekt Hitlers
adelaarsnest in Berchtesgaden en is in Sigmaringen daags nadat Pétain daar zijn
biezen pakte. Hij treft de kamer van de oude maarschalk nog in wanorde aan. Céline
is dan al langer vertrokken, zodat een hernieuwde confrontatie achterwege blijft. Een
bizar toeval wilde namelijk, dat Vailland met zijn verzetsgroep regelmatig bijeenkwam
in een kamer onder de étage waar Céline woonde, en het plan rijpte toen om Céline
uit de weg te ruimen. Door een aantal praktische bezwaren is dat godzijdank niet
doorgegaan, maar het is na de oorlog wel aanleiding geweest voor een aantal typisch
Céliniaanse scheldkanonnades aan het adres van Vailland.
Voor dat wat oudere Nederlandse lezer zullen vooral de verslagen van de operatie
Marketgarden in Nederland, onlangs in alle toonaarden herdacht, interessant zijn.
Men beleeft dan nog eens het overvliegen van een V1, en de angstige spanning als
het knorrende geluid van de motor plotseling stokte.
Het boek geeft wat de titel belooft: een kroniek van het tijdperk tussen 1928 en
1945, maar het geeft ook meer. Het levert het materiaal dat nodig was om tot een
definitief beeld van Vailland te komen. Nu pas is men in staat om vast te stellen dat
er een duidelijke continuïteit bestaat tussen zijn journalistieke werk en zijn latere
loopbaan als romancier. Hij was journalist in de zin dat hij de actuele gebeurtenissen
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beschreef, maar het persoonlijke standpunt dat vaak werd ingenomen, verraadt de
kunstenaar die zich oefende voor het ‘grote werk’.
Anders interessant is een boekje dat ongeveer gelijktijdig verscheen: Drôle de vie
van Elisabeth Vailland. Elisabeth was de tweede echtgenote van Roger, en zijn trouwe
gezellin tot aan zijn dood. Zij was actrice en van Italiaanse afkomst. Haar vader,
Philippo Naldi, was de eerste Italiaanse minister-president van na de oorlog. Voor
de lezers van Vailland is zij geen onbekende, omdat zij uitvoerig ter sprake komt in
de Ecrits intimes, maar het is daarom des te aardiger om ook haar eens aan het woord
te horen. Het boekje is ingedeeld in drie delen: Elisabeth vóór Roger, Roger vóór
Elisabeth, en Elisabeth en Roger. Het moet voor haar geen gemakkelijk leven geweest
zijn, omdat de vele vriendinnen van Roger nogal eens voor huishoudelijke problemen
zorgden, maar zij beschrijft het niet onaardig, en kennelijk was hun verstandhouding
goed genoeg om een libertijnse levenswandel te kunnen verdragen. Na Vaillands
dood is Elisabeth zich blijven inzetten voor de linkse zaak, en begeleidde bij voorbeeld
Jane Fonda, die Roger en zij hadden leren kennen via Roger Vadim, bij haar acties
tegen de oorlog in Vietnam in de Verenigde Staten.
Zij heeft het verschijnen van het boek niet meer meegemaakt. In een voorwoord
schrijft Monique Lange dat Elisabeth, na deze mémoires samen met Philippe Garbit
geschreven te hebben ‘het leven verlaten heeft met de bescheidenheid die Roger
Vailland van haar eiste’...(?)
■

Herfsttij der vrouwen
Vervolg van pagina 31
derlandse uitgave. Er ontbreken meer verhalen, ‘een dertigtal pagina's’ schrijft Tine
Ponfoort in haar verantwoording. Ze geeft daar de onzinnig klinkende reden voor
op dat ‘te zamen met de begeleider prof. dr. W.J.M. Bronzwaer besloten (werd) om
de lange reeks voorbeelden enigszins in te korten, omdat men anders de draad van
het verhaal dreigt kwijt te raken’. Er even van afgezien, dat het me erg moeilijk lijkt,
om in een boek dat uit niets anders dan een lange reeks voorbeelden bestaat, de draad
kwijt te raken, ergert me de bedillerige toon waarop zo iets gezegd wordt. Nogmaals,
ik vind het jammer om over Tine Ponfoorts inleiding en zwakke verantwoording iets
lelijks te moeten zeggen, maar ben ik werkelijk de enige die kwaad word als haar
IQ zo laag wordt aangeslagen? Als je een boek ‘toegankelijk wil maken voor een
breed publiek’ hoeft dat toch niet te betekenen dat je je de toon van de kinderjuf
toeëigent?
Net als Inferno begint Het Boek van de Stad der Vrouwen met een visioen. Op het
moment dat Christine gekweld aan God vraagt waarom hij haar, ‘als het waar is wat
gezegd wordt dat vrouwen zo te laken zijn’, niet als man geboren heeft laten worden,
verschijnen haar, in een lichtflits, drie dames, die zich voorstellen als ‘dochters van
God’. Het zijn wellicht de ‘tre donne benedette’ die Dante beschermden op zijn
pelgrimage. Ze heten ‘Rede’, ‘Rechtvaardigheid’ en ‘Recht’, van wie Vrouwe Rede
en Vrouwe Recht gebruikelijke allegorische figuren waren, en Vrouwe
Rechtvaardigheid (‘Droiture’, misschien beter vertaald met ‘Oprechtheid’ of
‘Rechtschapenheid’) een eigen uitvinding van Christine de Pisan schijnt te zijn.
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Overigens verzekert Christine bij de verschijning der drie deugden zich ervan, dat
ze juist niét droomt.
De drie hoogstaande dames dragen Christine op geen geloof te hechten aan alle
kwaads dat mannen over vrouwen zeggen, maar een stad te bouwen, ‘zodat vrouwen
voortaan een schuilplaats hebben om zich te verdedigen tegen zoveel verschillende
aanvallers. Deze vrouwen zijn zeer lange tijd in de staak gelaten, onbeschermd als
een stuk land zonder omheining.’
Met hulp van de drie dames, en het ‘houweel van haar pen’ bouwt Christine dan
haar stad. De heldendaden van dappere vrouwen vormen de fundamenten, de
deugdzaamheid en kennis van wijze vrouwen leveren de stenen, en ten slotte plaatst
Christina met verhalen over heilige martelaressen torens op de huizen. Dan is de stad
klaar om haar ereburgeres te ontvangen: Maria, ‘koningin van de hemel’; een
verwijzing naar de middeleeuwse topos van de Civitas Dei.
Naar Christines bouwactiviteiten is het boek verdeeld in drieën. In het eerste boek
schrikken de krijgsverrichtingen van de Amazonen de vredelievendheid van
tegenwoordig misschien af. Zou Semiramis, die een opstand in één van haar
koninkrijken bloedig onderdrukte, nu even welkom zijn in het vrouwenhuis? In het
derde, laatste boek nodigen de voorbeelden van heilige vrouwen die onder geestdriftig
gezang de eigen ouders en kinderen de martelaarsdood instuurden niet zo heel erg
uit tot navolging. Ook sprak de lijdzaamheid waarmee hertogin Griselda (die erg
lijkt op Genoveva van Brabant) de wreedheden van haar echtgenoot verdroeg, me
niet zo aan. Maar soms is er ook wel eens iets om te lachen: over de heilige maagd
Eulalia bijvoorbeeld, die haar ouders ontvluchtte ‘die haar opgesloten hielden, omdat
zij onophoudelijk over Jezus Christus sprak’. Verrukkelijk griezelen is het bij het
verhaal over koningin Artemisia, die de as van haar overleden echtgenoot mengde
met haar tranen en opdronk, ‘want het leek haar niet juist dat de as van hem, die ze
zozeer bemind had, een ander graf zou hebben dan het hart en het lichaam, waarin
de wortel van deze grote liefde zetelde’.
Maar er zijn belangrijker aspecten aan het boek dan deze en andere bizarrerieën.
Christine de Pisan, die het loffelijk predikaat verwierf de eerste professionele
schrijfster te zijn geweest (noodgedwongen voorzag ze met haar pen zichzelf, haar
kinderen en haar moeder in het levensonderhoud), herschrijft de geschiedenis. Als
elke herschrijving van de historie vanuit een bepaalde ideologie draagt die het gevaar
in zich van geestdrijverij en stereotyperingen. Dat is wat er in dit boek gebeurt, en
toch was het een zinvolle onderneming. Met talloze voorbeelden van geleerde vrouwen
die Christine de Pisan opdiepte uit het verleden, ondersteunde ze haar boodschap dat
vrouwen zo goed als mannen profijt weten te trekken van opvoeding en studie, en
dat het daarom onrechtvaardig is, haar die te onthouden. Al betogend en pleitend
werd daarbij het medium ongemerkt de boodschap zelve: Christine de Pisan bewees
door haar stijl en geleerdheid zélf het bewijs van haar stelling. Ze wilde lichtende
voorbeelden geven, die zelfvertrouwen zouden schenken aan jonge meisjes. Het is
precies díé kant van de ‘querelle des dames’, die Christine niet gewonnen heeft. Moet
er niet nog veel strijds gestreden worden? ■
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Afval en rottigheid
Vervolg van pagina 23
mogelijk, of in elk geval weinig zinvol is. Vervolgens komt Van Weringh echter zelf
met allerlei biografische bijzonderheden op de proppen. Ik begrijp dit niet. Vindt hij
een levensbeschrijving dan toch zinvol? Daar kom je niet achter, want de inleider
verschuilt zich telkens achter de citaten van anderen en laat ons omtrent zijn eigen
mening in het ongewisse.
Ronduit betreurenswaardig is het dat Van Weringh niet serieus wenst in te gaan
op de psychologische mechanismen die aan Arends getourmenteerde gemoedsleven
en diens zelfmoord ten grondslag kunnen hebben gelegen. Hij betoont zich van meet
af aan vooringenomen tegen degenen die dat wel hebben geprobeerd. Na Arends'
dood, aldus Van Weringh, zie je plotseling ‘menig scribent’ opduiken ‘die kennis
blijkt te hebben genomen van wat er omgaat in de psychologie en de psychiatrie’.
(Wat een pedante woordkeuze!) Hij moet niets van dergelijke amateurpsychologen
hebben. Driftig knikkend haalt hij Hofland aan die ‘als een van de weinigen’ daaraan
niet meedeed en ‘eerlijk’ schreef dat hij van Arends nooit een bliksem begrepen
heeft. Onbegrip is hier dus een deugd, begrijp ik.
Waarom is Van Weringh ‘het raadsel Arends’ uit de weg gegaan? Hij vermeldt
nadrukkelijk dat hij ooit ‘deel uitmaakte van de Sectie Psychopathenzorg van de
Centrale Raad van Advies voor het Gevangeniswezen, de Psychopathenzorg en de
Reclassering’. Maar met een bescheidenheid die haaks staat op de pompeuze naam
van deze Sectie-Zeergeleerd voegt hij daaraan toe dat zelfs de ‘vakman’ het
‘gecompliceerde leven van Jan Arends’ niet in kaart kan brengen, ‘zelfs niet als hij
over alle legstukken zou beschikken’. En dus doet Van Weringh: niks. Geef een
specialist, een man die zoals Van Weringh vaak ‘rapporten moest lezen (over) de
achtergronden van het leven en het gedrag van moordenaars, verkrachters en andere
criminelen’ - geef deze belezen vakman ‘alle legstukken’ van iemands levenspuzzel
in handen en hij legt... een uitgeblazen ei! Hoed af.
Wat een gotspe is het om, zoals Van Weringh doet, in dit verband het voortreffelijke
essay van Jeroen Brouwers over Arends (in De laatste deur) wuftprofessioneel te
typeren als ‘hoogst boeiend, maar ook speculatief’. Brouwers' essay is anders
uitstekend beargumenteerd en geeft een scherp beeld van Arends ‘gekten’ en de
gevolgen daarvan voor zijn literaire werk. Duizend keer liever de ‘speculaties’ van
Brouwers dan het professionele zwijgen van Van Weringh!

Ondoorgrondelijk
Natuurlijk was Arends karakterstructuur ongelooflijk verknoopt en ondoorgrondelijk,
dat wil ik wel toegeven. Wie echter iets zinnigs over de man wil zeggen zal dát nu
juist verder moeten uitdiepen. Brouwers toont aan de hand van vele citaten aan dat
Arends in zijn werk aan zichzelf en aan de lezer trachtte duidelijk te maken hoe dat
warrige leven van hem in elkaar zat. ‘Hoe maken we de dingen duidelijk? Want op
duidelijkheid komt het aan en een grap is het niet,’ heeft Arends geschreven.
Het enige inzicht dat Arends verkreeg was dat zijn leven bezoedeld en daardoor
per definitie niet-inzichtelijk was. Al bij zijn geboorte was er ‘schande’ in het geding
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(hij was een onwettig kind): ‘Er was iets vies aan mij.’ Inter urinas et faeces nascimur,
dat kon Arends onderschrijven en zijn levensgevoel was doordrenkt van het besef
dat na de geboorte de vuiligheid gewoon doorgaat. Er staan talloze verwijzingen naar
lichaamsafval en andere viezigheid in zijn werk. Keefman in het gelijknamige verhaal
raakt niet uitgepraat over stront, kwijl, snot en winden laten. Ook in de rest van het
werk stuit je op snotneuzen, laveloze strontwerkers, melaatsheid, klammigheid,
enzovoort, enzovoort. Dit alles is, wist Arends, ‘als pek. Het wil er niet af.’
De psychische en morele dimensie - schuldgevoel en schande - manifesteerden
zich bij Arends heel concreet in termen van afval en rottigheid. Hij doet, zegt hij in
een gedicht, niet veel anders dan ‘Het/stigma/zichtbaar maken/dat ik draag’. Dat
stigma is: ‘Een/stinkende wond.’ Dit levensgevoel roept Sartres begrip ‘viscosité’
in herinnering. In diens absurditeitsfilosofie staat dit begrip niet zomaar voor
‘slijmerigheid’, maar voor de verwording van de psychologie, die door Sartre dan
ook als fictie wordt ontmaskerd. Paul Rodenko heeft Sartes visie in een essay eens
bondig samengevat in de formule: ‘Elke reële handeling blijkt te bestaan uit de
“psychologie” van die handeling plus een kwaliteit x: een dikke, kwijlerige, kleverige
massa, die de “psychologische structuur” van die handeling onkenbaar maakt.’ Zo
opgevat is Jan Arends de vleesgeworden ‘homme absurde’. Hij werd, net als de
personages in zijn verhalen, aangezogen door de vuiligheid en stuitte daar tevens op
af. Zijn verlangen naar inzicht was onvervulbaar: het viscose vlies van zijn wanen
‘liet’ hem niet ‘door’.

Illusieloos
Het oeuvre van Arends is bescheiden van omvang. Zijn verzamelde werk beslaat
krap vijfhonderd pagina's, waarvan drie vijfde deel uit proza en de rest uit poëzie
bestaat. Niet alles is voor de eeuwigheid geschreven. Met name zijn poëzie begint
zo onderhand duidelijk kale plekken te vertonen. Zeker, Arends heeft in zijn
merkwaardige langgerekte gedichten soms prachtige dingen gezegd. Regels als:
‘Een/strelende hand/doet/mij/ook pijn’ en: ‘Om pijn/te schrijven/heb je/weinig
woorden/nodig’ worden terecht vaak geciteerd. Arends' poëzie is direct en illusieloos,
bijna een vorm van monosyllabisch spreken. Er gaat iets angstaanjagends uit van de
typografie, die woordjes als ‘ik’, ‘angst’ en ‘schande’ vaak nagenoeg alleen een hele
versregel laat vullen. Maar welbeschouwd zijn Arends' gedichten toch meer aforistisch
dan poëtisch. Ondanks de emotionele geladenheid zit er weinig beweging in. De
woorden staan stram in het smalle gelid, de lyrische en plastische kwaliteiten zijn
gering en het steeds herhaalde spel met tegenstellingen en cirkelredeneringen doet
op den duur geforceerd aan.
Het proza heeft meer te bieden. De bekende, langere verhalen zijn moeiteloos
overeind gebleven. ‘Keefman’, de scheldkanonnade van een patiënt aan het adres
van zijn psychiater, ‘Ik had een strohoed en een wandelstok’, het zeldzaam openhartige
verslag van Arends' huisknechtcomplex en aanverwante zaken en ‘Vrijgezel op
kamers’, een relaas van een degeneratieproces, zijn nog even overrompelend als
voorheen. Van de kortere verhalen zijn vooral ‘Lena’ en ‘De weldoener’, van de
schetsen ‘Voor vijf cent rode biet’ en ‘Brief’ de moeite waard. De rest is wel wat
minder, maar daardoor nog niet per se slecht.
Curieus en naar ik aanneem slechts bij weinigen bekend, is het lange, onvoltooid
gebleven prozafragment ‘De castratie’, dat in 1957 in drie opeenvolgende afleveringen
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van het tijdschrift Vertoning is verschenen. Het gaat over een vrouw die vlak aan
zee woont en in de vakantie een jongetje uit de stad bij zich in huis neemt. Het is een
onsamenhangend geheel waar Arends zelf ten slotte geen gat meer in zag; het verhaal
is hem, verklaarde hij destijds tegenover de lezers van Vertoning, ‘wat uit de hand
gelopen’. Toch moeten de liefhebbers van Arends dit fragment maar lezen, want de
snerpende motieven van later zijn hier als het ware nog in wording, zodat, net als bij
etsen, de verschillende ‘staten’ van de thematiek zichtbaar worden.
■

Uitverkoren
Naar de bliksem? ik niet door Renate Rubinstein (Meulenhoff). Een
omvangrijke nieuwe bundel columns van Tamar. Zie pagina 5
De psychiater door Machado de Assis (De Arbeiderspers). Een bundel verhalen
die uitstekend dienst kan doen om kennis te maken met een uniek schrijver.
Kritiek van de cynische rede door Peter Sloterdijk (De Arbeiderspers Synopsis) De Nederlandse vertaling in twee delen van het geruchtmakendste
filosofische werk van de laatste tijd.
The Stones door Philip Norman, aangevuld met The Stones in Holland door
Boudewijn Büch (Sijthoff). Een van de beste boeken over The Rolling Stones;
fragmenten eruit werden eerder in VN gepubliceerd.
Money door Martin Amis (Jonathan Cape). Een sterk als staal geschreven roman
over de dodelijke eigenschappen van geld. Zie pagina 10
Uitverkoren is een lijstje van boeken gekozen door redactie en medewerkers.

Uitgelezen
VN-top-10 fiction
1. (1)

Kees van Kooten, Modermismen, (De
Bezige Bij)

2. (-)

W.F. Hermans, De zegelring, (De Bezige
Bij)

3. (-)

Gerard Reve, De Stille Vriend, (Manteau)

4. (-)

Jona Oberski, Kinderjaren, (Bzztôh)

5. (2)

Umberto Eco, De naam van de roos, (Bert
Bakker)

6. (3)

J. Bernlef, Hersenschimmen, (Querido)

7. (5)

Marja Brouwers, Havinck, (De Bezige
Bij)

8. (6)

Umberto Eco, Naschrift bij ‘De naam van
de roos’, (Bert Bakker)

9. (4)

Vargas Llosa, Het groene huis,
(Meulenhoff)
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10. (9)

Hannes Meinkema, Te kwader min,
(Contact)

VN-top-10 non-fiction
1. (4)

Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog,
deel 11A (Nederlands Indië),
(Staatsuitgeverij)

2. (2)

Klazien Sybrandy, Zorg jij dat ik niet
meer wakker word, (Anthos)

3. (1)

Lillian Rubin, Vrouwen, mannen en
intimiteit, (Maarten Muntinga)

4. (3)

Lillian Rubin, Intieme vreemden, (Ambo)

5. (6)

H.S. Kushner, Als 't kwaad goede mensen
treft, (Ten Have)

6. (-)

Renate Rubinstein, Naar de bliksem? ik
niet, (Meulenhoff)

7. (9)

Van Dale, Groot woordenboek der
Nederlandse taal, complete uitgave in 3
delen, (Van Dale lexicografie)

8. (10)

Dr. Wayne W. Dyer, Niet morgen maar
nu, (A.W. Bruna)

9. (5)

Doe meer met kaas, ruim 100 recepten
met onze Nederlandse kaassoorten,
(Nederlands Zuivelbureau)

10. (7)

E. le Roy Ladurie, Montaillou, (Bert
Bakker)

Deze top-10 is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
■ Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeck, v.
Mandersloostraat 19 ■ Amersfoort; De Algemene Boekhandel, Leusderweg 184 ■
Apeldoorn; Nawijn & Polak Marktplein 24 ■ Arnhem; De Gelderse Boekhandel,
Koningstraat 31 ■ Assen; Iwema, Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein
20 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Breda; J.J. van
Turnhout, Grote Markt 18 ■ Bussum; De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■
Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236 ■ Deventer; Praamstra, Lange
Bisschopstraat 41 ■ Dordrecht; Vos en Van der Leer, Sterrenburgplein 129 ■
Eindhoven; Van Píere, Rechtestraat 62 ■ Emmen; Gerard Jansen, De Weiert 88
■ Geleen; Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■
's-Gravenhage; Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v.
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Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker, Rijksstraatweg 205 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerlen; Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom,
Heerenweg 67-69 ■ Hengelo; Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch;
Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■ Hilversum; Harkema's Boekhandel, Havenstraat
105-107 ■ Hoogeveen; C. Pet, Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban
46-48 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Laren; Larense
Boekhandel; Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■
Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■
Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidschenhage, Kamperfoelie 12-14 ■
Lelystad; De Brunte, ‘Lelycenter’ ■ Lelystad; Boom Boekhandel, ‘De Gordiaan’
■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Oegstgeest; De Kler,
Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks, Walplein 3 ■
Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Sittard; Boekhuis Sittard,
Limbrichterstraat 44 ■ Sneek; Baarda, Grootzand 43-45 ■ Soest; Van de Ven's,
Soesterbergsestraat 53 ■ Spijkenisse; Voskamp, Nieuwstraat 105 ■ Tilburg;
Gianotten, Heuvelpoort 359 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■
Vlissingen; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat 54 ■
Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■ Woerden;
Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■ Zoetermeer;
Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9.
Aan deze top-tien wordt tevens medegewerkt door de niet-Libris boekhandels:
Amsterdam: K.H. Veenstra, Utrechtsestraat 18A; Rotterdam: Donner Boeken BV,
Meent 80.
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Hogere bekrompenheid
Vervolg van pagina 4
Edgar Allan Poe, Elias Canetti, John Wayne (!) en Thorbecke ongeveer als enige
met vriendelijkheid en genoegen behandelt en verder uitsluitend minder bekende
schrijvers van studies die feiten aandragen en die onbevooroordeeld analyseren? Het
betekent dat hij behoort tot de Hollandse school van de Hogere Bekrompenen, waartoe
volgens mijn informatie en kennis verder alleen nog Karel van het Reve behoort:
degenen die staan voor een minimum aan ‘idealen’, zo dicht mogelijk bij de
werkelijkheid willen blijven en verder geen aanstellerij. Het verbaast mij niets dat
ook in Blokkers hoofd een passage uit het werk van Gerard Reve gegrift staat waarin
hij beschrijft dat hij het liefst alleen eet, achter een jute gordijn en zijn bord op een
oude krant. Deze passage is het symbool voor de Hollandse hogere eenvoud van de
geest.
Blokker is de meester van de reductie: grote politieke conflicten brengt hij terug
tot ordinaire dorpsrellen, volwassen idealen krijgen bij hem de gedaante van
overspannen jongensdromen. Hij heeft het zelden over ‘Nederland’, hij spreekt altijd
van ‘Holland’ en het is alsof hij het daarmee tot zijn ware proporties terugbrengt.
Met dat Holland heeft hij een haat/liefdeverhouding. Als hij het heeft over het land
van Ot en Sien dan denkt hij aan twee dingen: aan de Hollandse nuchterheid en aan
het lekenpastoraat Holland. Blokker voelt zich niet zo ontheven dat hij zou ontkennen
dat hij niets heeft meegekregen van de domineestraditie, maar soms koketteert hij
ermee. In feite heeft hij helemaal niets van een dominee, net zomin als een
willekeurige Franse of Amerikaanse satiricus. Hij staat altijd aan de kant van de
hersens, de Verlichting, de nuchterheid en de scepsis en is een hardnekkig bestrijder
van de ‘Calvinistische illusie’ die men zowel aantreft bij het religieuze deel van
Nederland als de ‘horden’ van Tros, Veronica c.s. waar hij het in zijn laatste bijdrage
in Mag het ook zwart? over heeft: ‘dat de over ons gestelden over een onkreukbaarheid
beschikken waarvan de genade aan de gewone mensen niet of minder vanzelfsprekend
is gegund.’
En de man met de veelzeggende naam die het dichtst in de buurt komt van iemand
die ‘deugt’? Over hem schreef Blokker een zin die ook op hemzelf van toepassing
kan zijn: ‘dat rekbare waarvan je afleest dat hij veel kan hebben, maar toch niet over
zich laat lopen.’ Vredeling.

Mijn dag
Victoria Roberts
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‘Mijn dag door Ernest Hemingway’ is het eerste getekende verhaal
uit het leven van een schrijver of een vergelijkbaar persoon dat van
Victoria Roberts in de Boekenbijlage staat. Voortaan zal zij elke week
op de voorlaatste pagina present zijn. Victoria Roberts werd in 1957
in New York geboren en woont nu in Australië. Haar eerste boek, My
Day, verscheen bij Chatto & Windus/The Hogarth Press.

En verder:
Begin oktober heeft Peter Sloterdijk bij zijn uitgever Suhrkamp het driehonderdvijftig
pagina's tellende manuscript ingeleverd voor zijn nieuwe roman, de in de achttiende
eeuw spelende filosofische roman Der Zauberbaum. Het boek zal in januari of
februari verschijnen. Bij dezelfde uitgeverij zal dan al het boekje verschenen zijn
met reacties op Sloterdijks nu ook in Nederlandse vertaling verschenen filosofische
werk De kritiek van de cynische rede.
In de geest van de Bescheurkalender van Van Kooten en De Bie heeft bij uitgeverij
Meulenhoff Hans Warren een Dagkalender van de Nederlandse poëzie voor 1985
gemaakt. De 365 gedichten kosten f 19,50.
Bij Edition Marzona in Düsseldorf is eindelijk een boek verschenen waar menigeen
naar heeft uitgekeken: het boek over de typografie, het drukwerk en de reclame van
de Bauhauskunstenaars. Bauhaus, Drucksachen, Typografie, Reklame,
samengesteld door Gerd Fleischmann, bevat talloze afbeeldingen, brieven en teksten
van en over de principes van L. Mohly-Nagy, Herbert Bayer, Josef Albers en anderen.
Het boek wordt geïmporteerd door Idea Books in Amsterdam.
De Engelse uitgever Secker and Warburg werkte samen met de Nederlandse
uitgeverij De Arbeiderspers voor een monumentale facsimileuitgave van het
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handschrift, het typoscript en de aantekeningen van George Orwells Nineteen
Eighty-Four. Het boek kost f145, -.
In Vestdijk op krantenpapier publiceert Jean Brüll een zo volledig mogelijke
bibliografie van Vestdijks publicaties in dag- en weekbladen. Hij schreef voor kortere
of langere tijd in het Algemeen Handelsblad, De Groene Amsterdammer, de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, Het Parool en Het Vaderland. Op grond van deze inventaris
acht Brüll het nu tijd om een aanvang te maken met de uitgave van Vestdijks
Verspreide of Verzamelde Essays. De bibliografie verscheen bij Reflex, 110 p.,
f27,50.
Dat Vincent Vere, het andere illustere personage in Louis Couperus' roman Eline
Vere een scabreuse geest heeft blijkt uit het gebruik dat F.L. Bastet ervan heeft
gemaakt voor zijn geheel uit zijn eigen duim gezogen Fin de Siècle Alfabet dat in
een bibliofiele uitgave is verschenen bij Kwadraat. Dit is de letter V: ‘Eline Vere in
't Vaticaan/dwaalt rond gelijk een blinde non./Zij klampt een dito Fräulein aan:/wo
ist die groep Laokoön?/Klein' Ahnung, zegt dit wicht amorf./Wir sind ja Gruppe
Düsseldorf.’ (f 12,50)
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[Nummer 12 - 24 november 1984]
Ter zake
Rudie Kagie
Schrijver Maarten Biesheuvel begeeft zich in een eminente bovenkooi: in de winkel
van het Amsterdamse sigarenmagazijn P.G.C. Hajenius schaart zich donderdagmiddag
22 november ZKH prins Bernhard onder het gehoor van zijn voordracht die tien
minuten mag duren. Daarna zal de prins de eerste serie van het nieuwe
Hajenius-assortiment pijptabakken in ontvangst nemen. ‘Mijn man vond het moeilijk
om speciaal voor deze plechtigheid een verhaal te schrijven,’ zegt de wettige
echtgenote van de auteur. ‘We hebben toen samen gekeken of er in gepubliceerde
verhalen niet ergens over een pijp gesproken wordt. Dat bleek niet het geval, hij heeft
wel diverse verhalen over sigaren geschreven. Een van die verhalen heeft hij nu
aangepast door het woord sigaar in pijp te veranderen. Thuis rookt mijn man meestal
pijp. Als hij op reis gaat neemt hij altijd een paar sigaren mee, meestal van Hajenius.’

BERT NIENHUIS

‘Enjoy this book!’ roept samensteller Jan Donkers de lezers van zijn voorwoord
in Amerikanen vertellen olijk toe. De kloeke bloemlezing van Amerikaanse short
stories werd gemaakt door uitgeverij Loeb in opdracht van Bruna-boekwinkels. Daar
gingen de gebonden uitgaven tegen de spotprijs van vijftien gulden voor
vierhonderdvijftig pagina's over de toonbank in het kader van een - inmiddels
afgesloten - ‘Amerika-actie’. Minder verguld met de stuntaanbieding toonde zich
De Bezige Bij, die met een kort geding dreigde als de verkoop niet onmiddellijk werd
gestaakt. Wat is het geval? Vóór in het boek wordt dank uitgesproken aan De
Arbeiderspers, Bert Bakker en Meulenhoff ‘voor hun welwillende medewerking aan
dit project.’ De Bezige Bij komt in dit rijtje niet voor, hoewel het verhaal De lachvogel
van J.D. Salinger is gekopieerd uit een Bezige Bij-uitgave. ‘Loeb heeft ons
toestemming gevraagd om dat verhaal in die bundel over te nemen. Die toestemming
hebben wij geweigerd, maar van die weigering heeft hij zich niets aangetrokken,’
zegt Bezige Bijdirecteur Dolf Hamming. Een kort geding dat hij aankondigde ging
niet door, omdat Bruna en Loeb vorige week dinsdagmiddag bezworen dat het boek
spoorslags uit de handel zou worden genomen. Eind vorige week was het echter nog
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in elke Bruna-zaak verkrijgbaar, met dien verstande dat de prijs inmiddels van f 15,
- tot f 25, - bleek te zijn opgetrokken omdat de Amerika-actie voorbij is. ‘Waar gehakt
wordt vallen spaanders,’ verklaart Loeb het ‘misverstand’. Hij noemt het een ‘geluk’
dat De Bezige Bij er zo laat achterkwam dat het verhaal van Salinger ondanks een
uitdrukkelijk verbod tóch het boek binnensloop: ‘Nu zijn er aardig wat exemplaren
van verkocht. Als de oplage meteen aan het begin van de Amerika-actie uit de roulatie
zou zijn genomen was de schade enorm geweest.’ Over het aantal verkochte boeken
toucheert De Bezige Bij een ‘passende schadevergoeding’. Loeb zal Amerikanen
vertellen herdrukken zonder de gewraakte bijdrage van Salinger. Samensteller Jan
Donkers houdt zich afzijdig van het geruzie over copyrights: ‘Ik weet van niks, ik
kom zo juist terug uit Amerika.’

EDDY DE JONGH

In de thriller The Fourth Protocol suggereert Frederick Forsyth dat vrouwelijke
demonstranten - ‘in anoraks and crewcuts, who held hands with their younger lady
friends’ - lesbisch zijn. In de onlangs bij Bruna verschenen vertaling van het boek
laat Gerard Grasman deze passage achterwege. Over de noodzaak van samenwerking
tussen geheime diensten van het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika meldt Forsyth:
‘It exists, but for political reasons it is a difficult one.’ Vertaler Grasman draait de
zaak om: ‘Om zuiver politieke redenen onderhouden beide geheime diensten contact
met elkaar.’ Hoofdstuk vijf uit de bij Hutchinson in Londen verschenen editie is in
de Bruna-uitgave bijna helemaal weggelaten. Een argwanende lezer zou bijna denken
dat Bruna het manuscript van Forsyth aan milde censuur heeft onderworpen.
Bruna-directeur Chris Meijer doet zijn best die indruk weg te nemen. De vertaler
heeft zich ‘strikt aan de opdracht’ gehouden. Van ‘doelbewuste’ kuisingen,
afzwakkingen of verdraaiingen is geen sprake. De drastische inkorting van het vijfde
hoofdstuk geschiedde op verzoek van de auteur. ‘Ik heb een brief voor me liggen
die Forsyth ons op 24 februari 1984 stuurde,’ zegt Meijer. ‘Hij geeft daarin
buitenlandse uitgevers toestemming om drie ellenlange memoranda over de Labour
Party die hoofdpersoon Harold Philby aan de Russische regering stuurt achterwege
te laten. Speciaal voor de vertaling schreef Forsyth een samenvatting die in de
Nederlandse editie is tussengevoegd in hoofdstuk drie. Van deze mogelijkheid hebben
we dankbaar gebruik gemaakt; eerlijk gezegd zijn die memoranda nogal
slaapverwekkend om te lezen.’
Bijna tien jaar voerde het tweemanschap Henk Bouman en Errit Petersma in perfecte
harmonie de redactie van wetenschappelijke uitgeverij Boom. De laatste tijd was de
onderlinge coöperatie aan slijtage onderhevig - en wel zo ernstig dat Petersma in
april met ziekteverlof van het toneel verdween. Een paar maanden later werd hij op
non-actief gesteld en met ingang van november is hij ontslagen. ‘Vergelijk het met
een echtscheiding,’ zegt de werkloze redacteur. ‘Duurzame ontwrichting en een
onwerkbare situatie. Het verschil met een huwelijk dat strandt is alleen dat daar geen
god is die bepaalt wie van de twee partners het veld dient te ruimen.’ De almachtige
heet in dit geval John Boom, courantier te Meppel. Hij decreteerde welke helft van
het duo de buitenpost aan de Amsterdamse Sarphatistraat definitief diende te verlaten.
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Redacteur Henk Bouman, zevenentwintig jaar bij de firma in dienst, kon blijven.
Petersma - ‘last hired, first fired’ - wordt door bewonderaars van het Boom-fonds
geprezen als een redacteur met een scherpe neus voor schrijftalent onder veelal
erbarmelijk formulerende academici.

Over de aard van conflicten die het arbeidsklimaat ter uitgeverij vertroebelen willen
Petersma en Bouman niets zeggen. Een ‘beetje zuur’ noemt Petersma het dat Boom
na zijn vertrek besloot tot het engageren van een extra bureauredacteur en enige
‘buitenredacteuren’ die het fonds met raad en daad ter zijde zullen staan. Beide
ingrepen ter verlichting van de werkdruk zegt hij jarenlang vergeefs te hebben bepleit.
Reactie van Bouman: ‘Schrijft u liever iets over onze Freud-reeks, waarin onlangs
kort na elkaar drie nieuwe delen zijn verschenen.’
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De anarchist en de koele schilder

Vorige maand werd Arthur Lehning 85 jaar. Aspekten hét
cultuurprogramma van de Duitse televisie, besteedde ruime aandacht aan
dit feit en kon het programma verlevendigen door in het voorbijgaan aan
te stippen met wie hij zoal bevriend is geweest: een groot aantal
sleutelfiguren uit de Europese avant-garde tussen de twee wereldoorlogen,
van Walter Benjamin tot Emma Goldman en Piet Mondriaan. De
vriendschap tussen Mondriaan en Lehning is het onderwerp van een
documentair boek van Yve-Alain Bois dat deze week bij uitgeverij Van
Gennep is verschenen. Twee totaal verschillende karakters bevielen elkaar
vanaf hun eerste kennismaking in 1925.

Arthur Lehning en Piet Mondriaan, een vriendschap
Els Hoek
Piet Mondriaan had de gewoonte om zijn post ‘na beantwoording plechtig te
verbranden’. Gelukkig waren zijn vrienden minder fijngevoelig en bleef een groot
aantal van Mondriaans brieven bewaard. Deze vormen een bron van informatie over
leven en werk, en ook de ideeën die aan zijn ‘neoplastische’ schilderkunst ten
grondslag liggen, en die in de officiële geschriften zijn gehuld in een moeizaam en
omslachtig taalgebruik, komen er vaak duidelijk in tot uitdrukking. Mondriaans
brieven geven bovendien een beeld van zijn persoonlijkheid, dat nogal eens afwijkt
van de stijve en dogmatische kunstenaar waarvoor hij meestal wordt gehouden.
Vaak komt het bestaan van correspondentie pas aan het licht na het overlijden van
degene aan wie zij is gericht, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Zo bleek
Arthur Müller Lehning bereid om zijn archief open te stellen en de achtentwintig
brieven en briefkaartjes van Mondriaan die zich daarin bevinden, toegelicht en
aangevuld met herinneringen, door de Franse kunsthistoricus Yve-Alain Bois te
publiceren. In de vorm van een lange monoloog van Lehning, waarin de
correspondentie vloeiend is opgenomen, wordt het verhaal verteld van een vriendschap
tussen twee mensen die beiden, zij het op heel verschillende wijze, streden voor ‘een
zuivere maatschappij’.
Lehning was politiek actief; zette zich in voor het socialisme en de
arbeidersbeweging en was daarbij fel antimilitarist. Mondriaan daarentegen stelde
zijn leven in dienst van de kunst en hield zich zoveel mogelijk afzijdig van de politiek;
tenminste, politiek in praktische zin. Hij stond nogal sceptisch tegenover het denkbeeld
dat de maatschappij in één keer zou kunnen veranderen, en toen in 1919 enkele
communistische collega's de revolutie propageerden, schreef hij dan ook ietwat
spottend aan zijn vriend Theo van Doesburg: ‘Het lijkt me raar om de werkman te
gebruiken om de boel onderste boven te gooien “en dan zelf aan het roer te komen”.
Waar zullen ze voor komen te staan? Voor een onrijpe boel; als ze het goed willen
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vinden ze toch geen grond om te werken.’ In de kunst kon echter wel een begin
worden gemaakt met het leggen van die grond, welke zich daarna langzaam naar alle
andere gebieden van het maatschappelijk leven zou uitbreiden, zo meende Mondriaan.

Vage uitlatingen
Lehning moet vanaf de eerste kennismaking, begin 1925, hebben aangevoeld dat
Mondriaan niet de estheticist was waarvoor hij later door zijn geëngageerde collega
Peter Alma werd gehouden; dat zijn vage uitlatingen over de relatie tussen kunst en
maatschappij gemeend waren en niet een in wezen l'art pour l'art-houding moesten
verhullen. Andersom was Mondriaan ervan overtuigd dat Lehning, net als hijzelf
‘langs gedachtenweg een zuivere maatschappij [wilde] helpen opbouwen’. Als deze
zich in het voorwoord van het boek afvraagt waarop hun vriendschap, waaraan pas
met Mondriaans vertrek naar Amerika in 1940 een einde kwam, was gebaseerd, lijkt
het antwoord dan ook besloten in de overtuiging van beiden een taak in het belang
van de mensheid te vervullen. Mondriaan stelde zich doorgaans heel bescheiden op,
maar op dit punt was hij bepaald zelfbewust. Want, zo vertelt Lehning, toen hij in
1926 door de Amerikaanse critica Katherine Dreier op één lijn gesteld werd met
Rembrandt en Van Gogh, vond hij dat zelf ‘zo gek nog niet’. Al gaat Mondriaan in
zijn brieven aan Lehning vrijwel nergens rechtstreeks op zijn maatschappelijke ideeën
in, zij klinken er soms wel in door.
De briefkaartjes uit 1925/26, net na de kennismaking, bevatten meestal slechts
een uitnodiging om werk te komen bekijken. Lehning woonde toen immers in Parijs
en er bestond voldoende gelegenheid om mondeling van gedachten te wisselen. Hij
bezocht het atelier aan de rue du Départ geregeld en herinnert zich de inrichting
daarvan uiteraard nog goed. Door middel van primair gekleurde accenten op de
muren, het meubilair en in de stoffering, had Mondriaan de ruimte omgetoverd tot
een eigen ‘ambiance’, waarbij alles tot in de puntjes was uitgekiend. Dat wordt
meestal geïllustreerd met de anekdote van het lucifersdoosje dat na gebruik op exact
dezelfde plaats moest worden teruggelegd. Een kaartje aan Lehning van 12 april
1926, waarin Mondriaan zich druk maakt over een paraplu die iemand heeft vergeten,
onderstreept zijn haast obsessionele nauwgezetheid nogmaals op grappige wijze.

Ten tijde van de kennismaking was Mondriaans medewerking aan De Stijl juist
stukgelopen op een meningsverschil met Theo van Doesburg. (Dat wordt meestal
teruggevoerd op diens introductie van de diagonaal in 1924, maar had, zoals
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Yve-Alain Bois in zijn inleiding bij ‘De Woning-De Straat-De Stad’ ook betoogt, in
feite te maken met een van meet af aan principieel verschil in wereldbeeld.) Lehnings
plannen voor de oprichting van een nieuw cultureel tijdschrift vonden dan ook respons.
Uit een brief aan J.J.P. Oud, die hij had aangespoord om zijn medewerking aan i 10,
zoals de naam van het tijdschrift zou gaan luiden, te verlenen, blijkt dat Mondriaan
met name was aangetrokken door het idee dat er naast beeldende kunst ook zaken
als literatuur en politiek aan de orde zouden komen: ‘'t Deed me plezier dat je je
interesseert voor het nieuwe blad in Holland, 't kan daar misschien nieuw bloed
inspuiten! Voorál goed dat 't ruim wordt opgezet, niet zo sectarisch als De Stijl
(zaliger!).’ Het archief van i 10 is tijdens de Tweede Wereldoorlog verdwenen en
daarmee ook alle correspondentie tussen 1927 en 1930, zodat de periode waarin het
contact het meest intensief moet zijn geweest (en Lehning zelfs een schilderij van
Mondriaan kocht), er jammer genoeg nogal bekaaid van afkomt. Wel zijn Mondriaans
bijdragen aan het tijdschrift, ‘De Woning-De Straat-De Stad’ en ‘Jazz en de
Neo-plastiek’ achterin het boek opgenomen, elk met een korte inleiding waarin
ontstaan en achtergronden door Yve-Alain Bois worden toegelicht. En al behoren
juist deze tot de meer bekende onder zijn artikelen (zij werden al herhaaldelijk
herdrukt), in de context van het verhaal is het begrijpelijk dat zij hier nogmaals
worden gepubliceerd.

Aan toon en inhoud van de brieven uit het begin van de jaren dertig valt wel af te
lezen dat de vriendschap in de voorgaande jaren tamelijk hecht was geworden; voor
zover daar tenminste bij een enkeling als Mondriaan sprake van kan zijn. Naast een
gemeenschappelijk ideaal deelden zij toen ook een zwakke gezondheid, en het is
roerend om te lezen hoe romantisch Mondriaan deze tegenspoed interpreteerde. Begin
1932, als Lehning al bijna een jaar in een sanatorium in Zwitserland verblijft (‘Volgens
de ansichten is 't toch een triest land - partout!’) en Mondriaan zelf van de zoveelste
griepaanval herstellende is, schrijft hij namelijk: ‘Het schijnt dat juist bizondere
menschen op de wereld zijn om geduld te leeren! En toch hebben we reeds meer
geduld als de groote hoop die het voor den wind gaat.’ Met een haast religieus
vertrouwen spreekt hij echter tevens de verwachting uit dat zij het fysiek zullen
volhouden zolang dat ‘voor het algemeene leven’ nodig is. In verband met de
gezondheid komt ook het onderwerp ‘eten’ nogal vaak ter sprake. Enkele jaren later
zou Mondriaan uit eigen beweging heel sober gaan eten op basis van een toen in
Frankrijk tamelijk populaire voedingsleer van ene Dr. Howard Hay. Het vegetarische
dieet dat hij in 1931 vanwege een onduidelijke kwaal kreeg voorgeschreven, deed
hem echter hartstochtelijk verlangen naar de etentjes met Lehning bij Ducottet, een
restaurantje bij de Hallen. Daar zouden ‘coque-au-vin’ of zelfs ‘kippen en hanen’
met smart op hen wachten.

Geïsoleerd bestaan
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Net als andere vrienden, werd Lehning op de hoogte gehouden van kleine
gebeurtenissen in Mondriaans rustige,
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min of meer geïsoleerde bestaan; de deelname aan een expositie, het bezoek van een
gemeenschappelijke kennis of potentiële koper, en natuurlijk de verkoop van een
schilderij. Vooral dat laatste was vermeldenswaard want behalve een teken van
erkenning was verkoop de voorwaarde om te kunnen blijven werken. In de brieven
aan anderen ontbreekt echter de oprechte belangstelling voor maatschappelijke zaken
die hier in sommige opmerkingen doorklinkt. Mondriaan schreef altijd heel persoonlijk
en, al stond de kunst steeds centraal, zijn brieven zijn qua inhoud en stijl toch min
of meer aangepast aan degene die ze ontving. Met Theo van Doesburg
correspondeerde hij bijvoorbeeld op samenzweerderige toon over de laatste nieuwtjes
uit het kunstwereldje; een discussie met J.J.P. Oud over moderne architectuur bleef,
ondanks de grote meningsverschillen, beleefd en vriendelijk. Het ligt dus wel in
Mondriaans lijn om in de eveneens zeer voorkomende brieven aan Lehning
onderwerpen aan te roeren waarvan hij wist dat ze ook hem bezighielden. Bovendien
werkte Mondriaan gedurende de eerste helft van de jaren dertig aan een boek over
de relatie tussen kunst en maatschappij; een boek dat nooit is uitgekomen maar wel
in manuscript bewaard bleef. Daarin wilde hij duidelijk maken dat het principe van
zuiver evenwicht waarop zijn schilderijen zijn gebaseerd, ook in het maatschappelijk
leven kon gelden als de dominantie van de arbeid over de mens was opgeheven. Voor
de middelen die dat zouden kunnen bewerkstelligen ging hij te rade bij Lehning, en
met name bij diens zo juist verschenen publikatie Rationalisatie en de 6-urige
arbeidsdag. Hij was daar zozeer over te spreken dat hij er zelfs een passage voor
zijn eigen boek aan ontleende. Lehnings advies om zo'n moeilijk begrip als
‘socialisme’ toch vooral voorzichtig te hanteren, werd daarbij ter harte genomen. Uit
verschillende opmerkingen wordt tevens duidelijk dat Mondriaan op de hoogte was
van de vredesbeweging en de verschillende standpunten die daarbinnen bestonden.

Na 1932 werd het contact losser. Lehning werkte eerst in Spanje, daarna in Nederland
en kwam nog maar zelden in Parijs. Uit deze periode resteren slechts een paar korte
briefkaartjes; een groet, een nieuwjaarswens en de aankondiging van Mondriaans
verhuizing naar Londen in september 1938. In Londen ontmoetten de vrienden elkaar
nog éénmaal; door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de vlucht naar
Amerika, werd het contact voorgoed verbroken. Mondriaan stierf in New York op
1 februari 1944. Maar hoeveel tijd er sindsdien ook verstreken is, uit Lehnings verhaal
blijkt wel dat zijn herinnering aan Mondriaan nog leeft. Dat zal behalve aan het
prachtige schilderij, waarvan hij als een van de weinige vrienden nooit afstand heeft
kunnen doen, toch vooral te wijten zijn aan de fascinerende persoonlijkheid van de
maker ervan.
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Het notenapparaat is een hoofdstuk apart. In plaats van een verwijzing of korte
uitleg geeft het vaak uitvoerige en zeer gedetailleerde informatie over de in tekst en
correspondentie voorkomende namen en gebeurtenissen. Soms zelfs zó uitvoerig anderhalf tot twee kleingedrukte pagina's is geen uitzondering - dat het beroemde
spreekwoord geldt van de bomen en het bos. Een voorbeeld: als Lehning aan het
begin vertelt dat hij Mondriaan bezocht op aanraden van een vriend, Bart de Ligt,
dan meldt de voetnoot feitelijke gegevens over leven en werk van deze in moderne
kunst geïnteresseerde vrijdenker; gaat daarna plotseling uitgebreid in op de
kennismaking van De Ligt met Theo van Doesburg en het interieur dat deze voor
hem ontwierp, om tenslotte uit te komen op de verwijdering tussen hen met De Ligts
medewerking aan i 10. Iets dergelijks gebeurt bij het ter sprake komen van het
tijdschrift La Revue du Feu en de kunstenaars Janus de Winter en Erich Wichman.
Mondriaan? Lehning? Beiden zijn in de noten soms ver te zoeken, zodat het in ieder
geval niet raadzaam is deze bij een eerste lezing van het verhaal al te raadplegen.
Daarbij valt het nut van sommige uiteenzettingen voor het Nederlandse lezerspubliek
ook te betwijfelen. Er zijn hier recentelijk een aantal gedetailleerde studies over het
ontstaan van de abstracte kunst, Wichman, De Stijl, J.J.P. Oud en i 10 verschenen;
een verwijzing daarnaar had in veel gevallen kunnen volstaan. De noten waarin de
door Mondriaan in zijn brieven genoemde exposities en schilderijen worden toegelicht,
vormen daarentegen wel een belangrijke aanvulling op de bestaande literatuur. Als
hij bijvoorbeeld schrijft over vier schilderijen waarvan er twee in Rotterdam en twee
in Parijs zullen worden geëxposeerd, terwijl van de laatste er al één bestemd is voor
een Zwitserse verzamelaar, dan heeft Yve-Alain Bois precies uitgezocht op welke
werken, tentoonstellingen en verzamelaar wordt gedoeld. Dat soort, op het eerste
gezicht pietepeuterige informatie, vormt een belangrijke basis voor verder onderzoek.
Want hoeveel er ook over hem is geschreven, dat het hoofdstuk ‘Mondriaan’ nog
lang niet afgesloten is, lijdt geen twijfel.
■
ARTHUR LEHNING EN MONDRIAAN - HUN VRIENDSCHAP EN
CORRESPONDENTIE door Yve-Alain Bois; Nederlandse bewerking Toke van
Helmond Uitgever: Van Gennep, 136 p., f 34.50

Tijdschrift
Jong Holland was de titel van de eerste roman van Marcellus Emants, Oud Holland
was de naam van een kunsthistorisch tijdschrift dat eind vorige eeuw werd opgericht
en de kunst tot 1850 behandelde. Het nieuwe kunsthistorisch tijdschrift Jong Holland,
dat met subsidie van WVC wordt uitgegeven door de Staatsuitgeverij, wil de periode
vanaf 1850 tot en met ongeveer de jaren vijftig van onze eeuw bestrijken; op de
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laatste decennia en het heden richten zich de bestaande tijdschriften Metropolis M
en het Museumjournaal. Het tijdschrift wordt geleid door vijf kunsthistorici, Ellinoor
Bergvelt, Carel Blotkamp, Frans van Burkom, Mieke Rijnders en Evert van Straten.
In het introductienummer schrijft Frank Gribling over Galerie Punt 31 in Dordrecht,
waar in de jaren vijftig geruchtmakende tentoonstellingen gehouden werden met
werk van onder meer Armando. Els Hoek brengt een onbekende en onverwachte
kant van Piet Mondriaan naar voren die blijkt uit de in dit nummer afgedrukte
correspondentie van Mondriaan met zijn broer Carel. In brieven en kaarten uit 1938
en 1939 identificeert Mondriaan zichzelf en zijn omgeving voortdurend met figuren
en situaties uit Walt Disney's film Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Mondriaan
doet zijn best om zoveel mogelijk ansichtkaarten met afbeeldingen uit de film te
bemachtigen. Als dat niet lukt, dan maakt hij ze met enig knip- en plakwerk zelf.
Verder een artikel over geometrischabstracte kunst na 1945 en een stuk over de
ontwerpen van Frank Lloyd Wright voor de glasfabriek Leerdam. De artikelen in
Jong Holland bevatten vooral nieuwe gegevens of een nieuwe visie en zijn niet
volstrekt vaktechnisch, maar begrijpelijk en interessant ook voor niet-kunsthistorici.
Na ieder stuk volgt een Engelse samenvatting.
Na drie mannen en een aap op de buitenkant heeft het Nieuw Wereldtijdschrift van
november nu een vrouw op het omslag: Germaine Greer. Het openingsartikel is het
laatste hoofdstuk uit het boek Difficult Women met portretten van Jean Rhys, de
weduwe van George Orwell en Germaine Greer door David Plante. In ‘Het openbare
leven van Germaine Greer’ geeft Plante een verslag vol superlatieven van zijn
logeerpartij bij Greer in Toscane. Hij is zo onder de indruk van haar vrouwelijke
fysiek en van haar krachtdadige, mannelijke optreden dat Greer de hoofdrol toebedeeld
krijgt in een soort heldensage. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij in de laatste
alinea tot de mededeling komt ‘Ik dacht: ik hou van haar’ waar Greer op antwoordt:
‘Goed, dan zal ik je aan mijn moeder voorstellen.’ De vertaling van Johan J. Hos,
die volgens de aankondiging boven het stuk ook Salinger vertaalde, vertoont enkele
haperingen. Nog meer vrouwen in het Nieuw Wereldtijdschrift: J. Bernlef vertaalde
een verhaal van Elizabeth Bishop over haar kinderjaren; een essay van haar over
Marianne Moore en gedichten worden nog in het vooruitzicht gesteld voor volgende
nummers. Benno Barnard schrijft een bijna-liefdesverklaring (de som van
verwantschap en bewondering, zegt hij) over de poëzie van Eva Gerlach. Verder
gedichten van Judith Herzberg uit haar zojuist bij Van Oorschot verschenen bundel
Dagrest, nieuwe poëzie van Rutger Kopland en het prozadebuut van dichter-performer
Tom Lanoye. In ht portfolio zijn objecten van Jo Bondy afgebeeld, waarbij Freddy
de Vree zelf al schrijft dat de thema's banaal en triviaal zijn.
In Tirade 294 staat, nu Herzberg en Kopland hun nieuwe werk in het Nieuw
Wereldtijdschrift publiceren, nauwelijks boeiende poëzie van Margreet Buwalda,
Johanna Kruit, Michel Huisman en van Cees Sanders, die met Waaien op het dek dit
jaar bij Van Oorschot debuteerde. Het vijfde reisverslag van Wim Raven uit Egypte
en het tweede van Anne Pries uit de Sovjetunie zijn weinig verrassend. Anne Pries
schrijft bij aankomst in haar hotelkamer in Bratsk in Siberië: ‘M'n kamer geeft me
niet het gevoel welkom te zijn: de wasbak is verstopt, de douche stort alleen koud
water en wc-papier ontbreekt.’ Alom bekende klachten van de westerse toerist in het
oostblok. De Russische notities van Charles B. Timmer daarentegen zijn wederom
zeer lezenswaard.
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Poëzie die wel de moeite waard is - van Willem van Toorn, C.O. Jellema, Robert
Anker, Leo Vroman, Eva Gerlach, Boris Lechner en Willem Jan Otten - staat in De
Revisor van oktober. Het gesprek dat Jan Kuijper vorig jaar met Martin Reints voerde
in de SLAA-reeks ‘Dichter bij de tekst’ staat nu in De Revisor afgedrukt, net als de
lezing die Gerrit Krol voor het Studium Generale in Utrecht hield, waarin hij, vooral
aan de hand van zijn eigen werk, probeert de term ‘postmodernisme’ te definiëren.
Zijdelings refereert hij daarbij aan De wrede God van A. Alvarez en aan De laatste
deur van Jeroen Brouwers, waar Max Nord in Het Oog in 't Zeil van oktober een
heel essay aan wijdt met de titel ‘Zelfmoord als literatuur’. Op zijn brandende vraag
naar aanleiding van de suïcide van zijn grootvader, of zelfmoord erfelijk is, kan de
lectuur van zowel Durkheim en Speyer als Alvarez en Brouwers hem geen antwoord
geven. Na zijn bewondering voor De laatste deur (vooral voor het stuk over Jan
Emmens) geeft Nord ook nogal wat kritiek op het boek: hij vindt Brouwers'
benadering te literair en te weinig systematisch. De conclusie van Brouwers
bijvoorbeeld met betrekking tot de dood van Ter Braak, dat hij niet geëmigreerd is
omdat hij geen middelen van bestaan zou hebben gehad buiten Nederland, vindt
Nord inacceptabel. R. Boltendal schrijft in Het Oog in 't Zeil over de Oostenrijkse
filosoof Egon Friedell, die drie dagen nadat Hitler Oostenrijk binnenviel een einde
aan zijn leven maakte en Koos van Weringh vertaalde Gegen Selbstmörder van
Joseph Roth. Een opgewektere kijk op het leven krijgen we in dit nummer van Theo
Thijssen uit twee niet eerder gepubliceerde interviews. In de rubriek ‘Perifeer’
bespreekt Arjan van Nimwegen een achttal marginale produkties, waarbij hij begint
met een heruitgave van hemzelf van De tang en het varken, één van de vroegste maar
daarom niet minder venijnige geschriften van Erich Wichman.
EVA COSSEE
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Sentimentaliteit als thema
Jan Wolkers' roman De onverbiddelijke tijd
De onverbiddelijke tijd door Jan Wolkers Uitgever: De Bezige Bij, 186
p., f22,50
Carel Peeters
Jan Wolkers heeft zich altijd degelijk beschermd tegen het mogelijke verwijt dat hij
sentimenteel, larmoyant of een loutere tear-sucker (in Hollywood-termen) zou zijn
door de hoofpersoon van zijn romans er zelf mee voor de draad te laten komen: zie
mij weer eens overgevoelig zijn, oh! wat ben ik toch een sentimentele hansworst! In
deze geest beklagen ze zich en geen lezer die wordt verondersteld ze écht larmoyant
te vinden. Tot en met De perzik van onsterfelijkheid (1980) was er een zeker
evenwicht in dit sympathieke zelfbeklag, maar daarna, in De junival en Gifsla, is de
behoefte om van zijn helden toch vooral ook helden te maken in de moed, om met
hun wekelijke (woord van Wolkers zelf) en overgevoelige (van Wolkers zelf) kanten
voor de dag te komen zo groot, dat de woorden op de pagina's wazig dreigden te
worden vanwege de opgeroepen waterigheid in de ogen van de lezer. Brandende
liefde is op dit gebied een tussenboek, daarin hield de ruwe bolster met het kleine
hartje een evenwichtsdans, alleen was hij daarin weer héél hard (tegen de schilder
die de ‘Van Gogh-baard’ wordt genoemd) en héél wekelijk (tegen mademoiselle
Bonnema en Anna).
In De onverbiddelijke tijd laat Wolkers zijn hoofdpersoon weer vaak zeggen dat
hij verachtelijk sentimenteel is (‘ik biecht je al mijn invallen op, hoe lullig en
verachtelijk ook’), maar dat staat allemaal in dienst van zijn kredietwaardigheid bij
de lezer: hij kan het niet helpen, het is nu eenmaal zo dat een mens niet van staal is,
ook al heet je Marcel of Jan Wolkers. De sentimentaliteit dreigt met dit nieuwe boek
Wolkers belangrijkste thema te worden dat het bederf, de dood en de erotiek in de
schaduw gaat stellen. De manier waarop hij in deze nieuwe roman-in-brieven over
vriendschap schrijft is uiterst dubbelzinnig, maar het effect niet: het lukt hem niet
over twee gezworen vrienden en hun hang naar elkaar iets te schrijven waaraan je
behoefte hebt je gewonnen te geven. Het is dun, kunstmatig en afschuwelijk bedacht.
In De onverbiddelijke tijd hebben we niet te doen met een klein thema in Wolkers
werk: in Horrible Tango, in Gesponnen suiker en De kus heeft hij over mannen
geschreven die voor elkaar een broederlijke vriendschap of liefde voelen. De latente
homoseksualiteit was heel suggestief, maar het ging Wolkers toch om iets anders:
het broer-gevoel, de mythe van de volstrekte vertrouwdheid tussen twee mannen.
Nog een stap verder en dit thema betreft in essentie de vereniging van twee neigingen
in één persoon, in het geval van De kus de aftakeling van een man die eruit ziet als
Paul Newman of Burt Lancaster, waar de hoofdpersoon zijn eigen angsten in
projecteert. In De onverbiddelijke tijd gaat het ook om een dergelijke vriendschap.
In De kus woont de vriend (Bob) in Amerika en komt elk jaar een keer naar Nederland
om met zijn vriend nostalgisch de plaatsen te bezoeken waar ze als jongens samen
van alles hebben beleefd. In De onverbiddelijke tijd schrijft Marcel brieven aan Sjoerd
die naar Amerika vertrokken is, met een voor Marcel onduidelijk doel. Op de helft
van de roman blijkt hij ongeneeslijk ziek.
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Jan Wolkers
FRITS WOUDSTRA

Oorspronkelijke emoties
Wolkers is een belezen man en zijn lectuur bevestigt zijn intuïties zodat er
langzamerhand een fusie is ontstaan tussen de belangwekkende thema's die hij in de
literatuur vindt en zijn eigen preoccupaties. Het thema van een vriendschap tussen
twee mannen, met de diepere suggesties die het bevat, is van hemzelf, maar het lijkt
erop dat de oorspronkelijke emoties en gevoelens die daarbij horen zich achter de
horizon hebben teruggetrokken nadat hij ze in De kus had uitgewerkt. Alleen de
herinnering eraan lijkt nog over, vermengd met literaire parallellen zoals Le Grand
Meaulnes van Alain Fournier. De brieven die de hoofdpersoon Marcel aan zijn vriend
Sjoerd stuurt, staan stijf van de verkneukeling om hun unieke vriendschap, maar
geen moment breekt voor mij het gevoel door dat die vriendschap écht zo dik was,
hoewel Marcel herhaaldelijk memoreert dat Sjoerd zich een herinnering ook nog
goed kan voorstellen. Sjoerd is een ander, koeler karakter, maar hij gaat geheel mee
met Marcels behoefte aan de mythologisering van hun jarenlange vriendschap.
De brief is een uitgelezen vorm voor een roman en wekte hoopvolle verwachtingen,
maar de teleurstelling is des te groter nu Wolkers er niets van maakt. Niet te harden
(dit is een refreinwoord in mijn recencies op Wolkers' laatste romans) is Marcels
naar de lezer gerichte behoefte om zich nader te verklaren, waardoor iets wat voor
Sjoerd vanzelfsprekend is (aan één woord genoeg) voor de lezer wat uitvoeriger
wordt uiteengezet, anders zou die er niets van begrijpen. Het is ook volstrekt niet
overtuigend dat Marcel voortdurend over hun vriendschap schrijft op een
verheerlijkende toon van ‘zie eens hoe intiem wij waren!’ De brieven zijn voor de
helft aan de lezer gericht en dat is funest.
De eenzijdige correspondentie beslaat de periode september 1978-oktober 1980
en in juli 1979 krijgt Marcel te horen dat Sjoerd ongeneeslijk ziek is. Ondertussen
heeft Sjoerd half Amerika afgereisd en voorziet Marcel hem van brieven waarin hij
herinneringen ophaalt, vertelt wat hij met zijn vrouw en haar (en zijn) vriendin Lise
doet. Wat ze als jongens hebben meegemaakt en gelezen, wordt zonder maat verteld
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en de citaten vliegen je om oren, maar zonder effect: de citaten uit Keats, Hölderlin,
Shakespeare, Poe, Thurber, Leopold, Achterberg zijn er al te zichtbaar ingevoegd;
hoe goed Wolkers ook thuis mag zijn in de Nederlandse en internationale poëzie, de
citaten en de dichters zijn niet specifiek genoeg, ze lijken geplukt uit bloemlezingen
met de willekeurigheid van iemand die behoefte had aan citaten. Ze zitten niet stevig
verankerd in een gestructureerd verhaal.
De moeder van Sjoerd schijnt vaak te hebben gedacht dat de twee vrienden van
de Griekse beginselen waren. Dat waren ze niet, alhoewel hun vriendschap wel erg
innig was. Om dat innige gaat het Wolkers, maar niets van wat hij Marcel laat
schrijven roept die gesuggereerde broederschap op. Marcel heeft in de jaren vijftig
voor de ‘handel’ gekozen, Sjoerd heeft in die tijd van de poëzie en de politiek afscheid
genomen, maar in Amerika is hij weer gedichten gaan schrijven. Marcel is in goede
doen, woont aan het Beatrixpark in Amsterdam, heeft een buitenhuisje op Texel en
leidt een geregeld leven van iemand die alles weet van de goede tafel, de betere wijn
en van de natuur. Dat laatste is zijn huidige poëzie en Wolkers laat hem álle planten,
vogels en reptielen beschrijven en opsommen die hij tegenkomt. In deze ‘stille
geneugten der kleine zielen’ heeft hij zich teruggetrokken. Hij ondergaat de natuur
als balsem en heeft er de tederste gevoelens voor. Zoals zo vaak bij Wolkers: het
motief en de daarbij behorende emoties zijn wel interessant, alleen de uitwerking
mislukt. De brieven zijn in een bepaalde toonaard gesteld: die van een man die
uitsluitend leeft met de herinneringen aan zijn vriend en die zijn ‘zaak’ soms minder
belangrijk vindt.
Deze nobele, de natuur liefhebbende, vol nostalgische herinneringen zittende
zakenman, die elk jaar in een boot met vrienden thuis of op een plas reciterend Keats
herdenkt, wat moeten we ermee? Er is niets boeiends of intrigerends aan deze
vriendschap. Ook al heeft Wolkers diepere bedoelingen, hij dramatiseert ze in geen
enkel opzicht. ‘Diepzinnigheid die niet gebakerd ligt in paradoxale oppervlakkigheid
is natuurlijk een gruwel,’ schrijft Marcel. Deze diepzinnigheid gaat niet verder dan
bloemlezingencitaten, een Marilyn Monroe-affiche tegenover een affiche met een
Mexicaanse doodsgodin, de suggestie dat Selma en Lise vrijen omdat ze eigenlijk
een kind willen, wat gedachten over kinderloosheid en dat de band met het bloed
sterker is dan die met de cultuur, wat Spinoza dacht over de dood en de angst van
Marcel voor ‘het echoloze niet’.
De samenvatting en de citaten uit een roman van Wolkers suggereren altijd veel
- omdat het thema op zich wel iets heeft - maar op die vertekening moet men zich
niet verkijken. Hoe vaak Marcel ook zegt dat zijn brieven vol vluchtige fantasieën
zitten, ‘goedkoop en sentimenteel als een Hollywood-succesfilm,’ het stijgt daar
uiteindelijk niet bovenuit. De onverbiddelijke tijd is ook de titel van een gedicht van
Sjoerd. Sterk is het verband met de titel van de roman niet, want Sjoerd wordt gewoon
ziek op vijfenvijftigjarige leeftijd, hij takelt niet af door de onverbiddelijke tijd.
‘Het lijkt wel of we met elkaar vergroeid zijn, zo dicht lopen we tegen elkaar,’
fantaseert Marcel in zijn laatste brief. De suggestie is duidelijk: Marcel schrijft zijn
brieven in feite aan zijn andere helft, jammer alleen dat die twee helften van
papier-maché zijn.
■
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Pocket & paperback
O, how the wheel becomes it! door Anthony Powell (Penguin, f 16,40) Het thema
van de laatste, dunne en schijnbaar luchtige roman van de bijna tachtigjarige Powell
is niet zo luchtig: een auteur moet inzien dat zijn gevoelens van superioriteit op
literair gebied en in de liefde ongegrond zijn. Maar Powell werkt het amusant uit.
De derderangs auteur en literair criticus Geoffry Shadbold moet van zijn uitgever
beoordelen of het dagboek van Cedric Winterwade publikabel is. Winderwade heeft
in de jaren twintig één boek geschreven en daarna niets meer. Shadbold, destijds met
hem bevriend, schreef een enigszins lovende kritiek, om niet van jaloezie beschuldigd
te kunnen worden. Nadien bekoelde hun relatie. Shadbold moet nu erkennen dat het
dagboek van zijn inmiddels overleden jeugdvriend niet slecht is. Hij ontdekt echter
dat Winterwade achter dezelfde dames aanzat als hij, en in het geval van Isolde met
succes. Om zichzelf niet te compromitteren houdt hij de publikatie tegen. Maar
opeens blijkt iedereen geïnteresseerd in Winterwade. Tijdens een televisie-interview
komt Shadbold volkomen in de schaduw te staan van de jeugdvriend en Isolde, die
hem om een voorwoord bij haar memoires vraagt. Als blijkt dat het dagboek vernietigd
is, gaat Shadbold er onderdoor.

The Awaking and selected stories door Kate Chopin (Penguin f 19,05) Toen The
Awaking, een roman over de geestelijke en seksuele hergeboorte van een vrouw, in
1899 verscheen, werd het door de critici verworpen als een immoreel boek. Kate
Chopin was een schrijfster van het fin de siècle. Haar onderwerpen passen binnen
de traditionele feministische literatuur van die tijd. De hoofdpersoon in The
Awakening, de jonge moeder Edna Pontellier, weigert zich te laten opsluiten in het
huiselijk leven. Ze verwerpt de huwelijkse conventies en eist voor zichzelf morele
en erotische vrijheid. Na een realistisch begin krijgt het verhaal een welhaast
sprookjesachtig karakter als Edna's seksuele bevrijding beschreven wordt. Met een
prachtige symboliek schetst Chopin de wereld van deze creoolse madame Bovary.
De korte verhalen hebben grotendeels dezelfde thematiek, met iets meer nadruk op
de couleur locale. Het slotverhaal ‘The storm’ heeft zulke revolutionaire implicaties
dat de schrijfster het niet tijdens haar leven durfde te publiceren. De introductie van
Sandra M. Gilbert is zeer verhelderend; haar interpretatie van The Awakening als de
tweede komst van Aphrodite is aannemelijk. Een goed verzorgde uitgave met
leessuggesties.
The Peter Pan Syndrome door Dan Kiley (Corgi, f 13,60) Peter Pan is het jongetje
dat altijd klein wil blijven en plezier wil hebben. Samen met andere kinderen vertrekt
hij dan ook in een boot naar Never Never Land. In The Peter Pan Syndrome van dr.
Kiley vinden we de mannelijke tegenhanger van Assepoester, zoals beschreven door
Colette Dowling in The Cinderella Complex. Kiley heeft het over mannen die niet
volwassen worden, dat is het PPS, maar richt zich vooral tot vrouwen. Zij zijn degenen
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die aan het werk moeten. (Moesten de heren aan het werk om de dames van hun
problemen af te helpen?) Middels een Libelletest kan de vrouw, vriendin of minnares
van het slachtoffer constateren in hoeverre hij aan het P.P.-complex lijdt. Vervolgens
wordt er een blauwdruk voor verandering gegeven. De adviezen zijn concreet: ‘When
introducing a problem, say “I wish to confront you about...”’ Het is eenvoudig de
draak te steken met de kouwe-grondpsychologie van Kiley, en zin pasklare adviezen
zijn om te lachen. Toch blijkt bij serieuze lezing dat veel van wat hij beschrijft
herkenbaar en eerder om te huilen is.
West of Sunset door Dirk Bogarde (Penguin, f 13,65) Het laatste boek van de
schrijvende Dirk Bogarde is gesitueerd in Los Angeles waar ‘anything and everything
happens.’ Jonathan Pool, een Engelsman van middelbare leeftijd die in de Provence
woont, zoals Bogarde, bezoekt een oude liefde in Los Angeles. Zij, Alice Arlington,
boetiekhoudster en moeder van twee kinderen, is de weduwe van Hugo, een big
spender zonder geld die zichzelf te pletter heeft gereden in zijn Maserati. Jonathan
is naar LA gekomen omdat zijn laatste boek gekocht is voor verfilming. Al snel blijkt
dat de producent het boek totaal wil omvormen tot een horrorfilm ‘Voodoo Death’.
Pool werkt tegen en het hele project vervalt. In zaken geen geluk dus, in de liefde
des te meer. Zijn liefde voor de sensitieve kinderpsychologe Lea wordt beantwoord
en samen vertrekken ze uit Hollywood. Spannend is het allemaal niet en de
lichtironische beschrijvingen van het holle Californische leven zijn eerder en beter
gedaan. Uitspraken als ‘Protein... It's revolutionized my life’ van een notenfreak en
het gekibbel van de dames van elf en dertien over Mahler en Karajan irriteren meer
dan dat ze amuseren.
Endless War - How we got involved in Central America - and what can be done
door James Chace (Vintage Special, 144 p., f 16,65). De vroegere redacteur van het
tijdschrift Foreign Affairs en huidige redacteur van de New York Times Book Review
James Chace schrijft in een historisch exposé dat de bemoeienis van Amerika met
de landen in Midden-Amerika al zo'n honderdvijftig jaar aan de gang is en zelden
met de bedoeling ruimte te scheppen voor een onafhankelijke ontwikkeling van de
landen. Cuba en de Sovjetunie fungeren slechts de laatste decennia als alibi voor de
Amerikaanse ‘bezorgdheid’, maar het gebied is al langer een tuin waar slechts onkruid
in groeit volgens de Amerikaanse politiek.
REINTJE GIANOTTEN
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‘Wat genoten wordt heb je tegoed’
Judith Herzbergs nieuwe bundel Dagrest
Dagrest door Judith Herzberg Uitgever: G.A. van Oorschot, 52 p., f17,50
Adriaan Morriën
In een bespreking van Zeepost, de dichtbundel waarmee Judith Herzberg in 1963
debuteerde, wees ik er op dat het lastig was een samenvattende indruk van haar werk
te geven. Het verzette zich, meer listig dan nadrukkelijk, tegen een te eenzijdige
karakterisering. Het registreerde verschijnselen op een gedetailleerde, hoogst
eigenzinnige wijze, bracht momenten uit een ervaring aan het licht die zich niet tot
bepaalde en allerminst tot geijkte onderwerpen beperkte, maar in staat was zich tot
alles uit te breiden, onder auspiciën van het toeval dat ons, ondanks zijn grimmige
onbarmhartigheid, vaak toch ook vertrouwd en vriendelijk kan voorkomen. Het
betekent niet dat deze dichteres zich, zoals sommige krantelezers, voor alles
interesseerde. Judith Herzberg schreef nooit over zaken waarvan de lezer niet
onmiddellijk besefte dat zij erbij betrokken was en er ook door werd geboeid,
gefascineerd op een intieme wijze waarbij haar ‘leven’ en ook ‘het’ leven in het
geding waren.
In haar poëzie was Judith Herzberg uit op ontdekkingen, en tegelijk bang voor
‘onbegaanbaar gebied, te wijd en leeg om in te dwalen’, zoals het in een van de
gedichten uit haar eerste bundel luidt. Het gewone, dichtbije werd door deze dichteres
verkend, waarbij zij op slag het zicht opende op het verborgene, raadselachtige,
angstaanjagende. Er was veel contrasterends in het werk, zowel in de eerste als in
de latere bundels, het contrast werd niet uitdagend of behaagziek gepresenteerd. Het
was eigen aan wat werd beschreven, omdat het, uiteraard, het ‘wezen’ van de dichteres
zelf reflecteerde. Het tempo en de toon van Judith Herzbergs poëzie waren (en zijn
het nog altijd) die van een spreekstijl, met de daaruit voortvloeiende accenten (die
het werk fris hebben gehouden, voorlopig bestand tegen veroudering), een praten in
zichzelf soms, een prevelen ook, en een praten met een ander of anderen die zelf
stemloos bleven. Ik kan mij heel goed voorstellen (maar achteraf heb ik gemakkelijk
praten) dat daarin het begin schuilt van haar verlangen zich met toneel en film bezig
te houden.

Judith Herzberg
BERT NIENHUIS
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Meeuwen
Dagrest, de titel van Judith Herzbergs laatste bundel, is een term uit de droomtheorie
van Sigmund Freud. Freud had daarmee (grofweg gezegd) de voorvallen op het oog
die op de dag, of de dagen, voorafgaande aan de nacht waarin iemand droomt,
plaatsvinden, in de droom terechtkomen en met andere elementen worden verbonden
om in een verminkte vorm, zoals dat bij Freud heet, een onbewuste wens tot
uitdrukking te brengen. Judith Herzberg moet, schat ik, met de belangrijkste
uitgangspunten van Freuds droomtheorie op de hoogte zijn. Bedoelt zij met haar titel
dat de dingen die zij beschrijft tot dromen kunnen leiden, zoals praktisch alles in het
dagelijkse leven, wanneer het met onze onbewuste wensen is verbonden? Of bedoelt
zij dat alles wat zich in ons leven afspeelt materiaal vormt voor een droom die als
een ‘transcendente’ of zelfs ‘mystieke’ mogelijkheid boven ons zweeft, losgemaakt
zelfs van een brein waarin dromen zich manifesteren? Waarschijnlijk is de verklaring
van haar titel ook eenvoudig en concreet: dagresten zijn voorvallen die uit de
overweldigende overvloed van indrukken overblijven en memorabel blijken te zijn,
waard om in taal te worden bijgezet. Met andere woorden: alles wat wij ervaren of
ondervinden is betrekkelijk en vergankelijk, zoals ook de bijzetting ervan in het
gedicht.
‘Meeuwen’, het eerste gedicht uit de bundel, plaatst de lezer al meteen voor de
vraag die in de titel is gesteld en waarop ik geprobeerd heb een antwoord te vinden.
Het is een van de intrigerendste gedichten uit Dagrest, een van de weinige (misschien
wel het enige) dat op mij ook werkelijk de indruk maakt van een droom;
Het krijsen van meeuwen wees de weg naar de zee
een nauwe steeg, steil naar beneden, daar was de haven
maar niets dan boten, trage kranen, ijzerwaren. Geen vogel
vloog of liep te pikken of deinde op een golf.
Toch, het geluid hield aan; het geweld van machines
werd zelfs overstemd door het schreeuwen
De kranen hevelden lichte, niet helemaal dichte kisten.
Tussen de brede spleten leefde opeens de lading: vlerken
en veren. Zo werden de meeuwen het ruim in gehesen.

Meeuwen kan men, evenals vogels in het algemeen, zien als symbool van de vrijheid.
Het zijn schepselen die de zwaartekracht schijnbaar hebben overwonnen of er, dank
zij hun vleugels, mee kunnen spelen op een wijze waarvan de mens altijd heeft
gedroomd en die hij pas door de techniek; op een minder natuurlijke wijze, heeft
verwerkelijkt. Maar meeuwen zijn ook een zinnebeeld van kracht en weerstand. De
storm kan ze niet werkelijk verdrijven. De mens moet er aan te pas komen om ze,
sluw, boosaardig en met behulp van zijn techniek te vangen, in kisten te proppen en
te verschepen. Het is duidelijk dat het gedicht een beeld geeft van een deportatie,
een van de vele deportaties die de mens ook zijn soortgenoten heeft aangedaan.
Het kan niet zonder betekenis zijn dat Judith Herzberg haar bundel met het gedicht
‘Meeuwen’ opent. Zij besluit hem met een gedicht van twee regels, ‘Bijna nooit’:
Bijna nooit zie je een vogel in de lucht zich bedenken, zwenken, terug.
Een dergelijke voortvarendheid (voortvliegendheid), die aan een benijdenswaardige
doelgerichte zekerheid grenst, is de mens niet gegeven. Telkens ook gaat hij terug,
al is het maar in gedachten of in zijn verbeelding, naar wat is beleefd en waardoor
hij op z'n minst zo vaak wordt belemmerd als aangemoedigd, een historiograferend
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dier, zowel wat zijn eigen bestaan als wat dat van de mensheid betreft. Deze drang
tot memoreren heeft twee kanten: hij bestendigt de verschrikking, de grote en kleinere
verschrikkingen, maar ook het geluk of het plezier, of zoals het door Judith Herzberg
in het gedicht ‘Tegoed’ op een paradoxale manier wordt uitgedrukt: ‘Wat genoten
wordt heb je tegoed.’

Lieg niet
Het taalgebruik van Judith Herzberg, heb ik hierboven opgemerkt, sloot altijd al aan
bij de spreekstijl. Dat leidt soms, ook in Dagrest, tot weglatingen met het effect van
verstrakking. In het gedicht ‘Rooster’, waarin de ijver en bazigheid van de angst
wordt beschreven, brengt de dichteres halverwege het gedicht perspectief aan, stellig
ook opluchting, door middel van een brokje kindertaal met een ‘onmogelijke’
superlatief: ‘Juf juf ik was het eerstst’.
Een van de mooiste gedichten uit Dagrest, een gedicht waarin niet wordt
geregistreerd, zoals zo vaak in het werk van Judith Herzberg, maar op een bezwerende
toon wordt ‘gezongen’, het gedicht ‘Liedje’, neem ik tot besluit hier over:
Lieg alsjeblieft niet tegen me
niet over iets groots niet over iets
anders. Liever hoor ik het
vernietigendste dan dat je liegt
want dat is nog vernietigender.
Lieg niet over liefde,
iets dat je voelt of iets dat je
zou willen voelen. Liever word ik
bedroefd dan dat je liegt
want dat is nog bedroevender.
Lieg niet tegen me over gevaar
want ik voel toch je angst
en wat ik gewaar word is waar
of ik ken je niet en dat
is nog gevaarlijker.
Lieg niet tegen me over ziekte
liever kijk ik die diepte in
dan dat ik mij verlies in één
van jouw lieve verzinsels
want daarmee verlies ik me dieper.
Lieg niet tegen me over sterven
want zo lang we er nog zijn
vind ik dat toegangsloze
niet mededelen wat je denkt
erger en zo veel doder.

■
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Twaalf jaar, tien maanden en vierentwintig dagen later
De waar gebeurde misdaad van Jeffrey MacDonald

Joe McGinnis

Fatal vision door Joe McGinnis Uitgever: Signet Books, 654 p., f19,75
Importeur: Van Ditmar
R. Ferdinandusse
In de nacht van 16 op 17 februari 1970 werd de militaire politie om kwart voor vier
gealarmeerd: er was iets aan de hand in een huis in de officierenwijk van legerkamp
Fort Bragg in North Carolina. Er was een telefoontje binnengekomen: een zwakke
mannenstem had om hulp gefluisterd en er iets aan toegevoegd over steken. Fort
Bragg was het hoofdkwartier van de Groene Baretten, waar commando's werden
getraind voor Viëtnam. De uitgerukte politiemannen troffen op 544 Castle Drive een
donker huis aan, durfden de deur niet forceren omdat er tenslotte een officier woonde,
maar vonden de achterdeur open. In de huiskamer waren een paar meubels verschoven
en in het midden, op het kleed, lagen in een immense plas bloed twee lichamen.
Het eerste was van Colette MacDonald, 26. Haar schedel was ingeslagen, haar
gezicht verminkt. Haar roze pyjama droop van het bloed. Over haar borst lag een
blauw pyjamajasje waardoor uit tientallen steekwonden bloed welde. Naast haar,
zijn hoofd op haar schouder, lag haar man Jeffrey, ook 26. Hij droeg een blauwe
pyjamabroek, ook met bloed besmeurd. Hij had wonden aan zijn borst.
In een slaapkamer troffen ze het bed van de twee, met bloed op de lakens, dekens
en grond. Op het houten hoofdeinde was met dikke bloedletters geschreven: PIG. In
een kleine slaapkamer troffen ze Kimberley, een dochtertje van vijf, met ingeslagen
hoofd en steekwonden in borst en nek. In een ander kamertje het tweede dochtertje,
Kristen, twee jaar oud en gedood met een groot aantal steken in borst en rug. Het
bloed droop van haar bed op de grond. Vlak bij de deur was een afdruk in bloed van
een blote mannenvoet.
De enige van de vier die nog leefde was captain Jeffrey MacDonald, medisch
officier. Hij kwam bij na mond op mondbeademing door een van de MP's. Hij
mompelde dat hij dokter was, dat zijn long geraakt was. En vertelde daarna hortend
dat er vier hippies in zijn huis waren opgedoken die waren gaan slaan en steken.
Twee blanke jongens, een zwarte en een meisje met een brede hoed, lange blonde
haren en hoge witte laarzen. Het meisje had een kaars in haar hand en had slogans
herhaald: Acid is groovy en Kill the pigs. De sergeant gaf telefonisch opdracht de
buurt af te zetten en de wegen te controleren. Jeffrey werd naar een ziekenhuis
gebracht, waar zijn wonden meevielen: één diepere steek in de borst die zijn long
had geraakt en kleine steekwondjes in zijn linkerarm en in zijn buik.
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Sharon Tate
In de huiskamer van de MacDonalds werd het nieuwste nummer van het blad Esquire
aangetroffen. Dat was bijna geheel gewijd aan de angst in Californië waar drugs,
bloedbaden, sekten, orgiën en het daarmee samenhangend geweld de pan uit zouden
rijzen. Onderdeel van het nummer: een reportage over de bloedige moord op Polanski's
vrouw, de filmster Sharon Tate, door de hippiesekte van Charles Manson. Boven
het bed van Sharon Tate was in bloed het woord PIG geschreven. Sharon Tate was
zwanger geweest en de overeenkomst werd nog duidelijker toen bekend werd dat
ook Colette MacDonald zwanger bleek. Er ontstond in de omgeving van het legerkamp
zelfs een toestand die op paniek leek: huizen werden 's nachts gebarricadeerd en de
verkoop van handwapens nam ineens sterk toe. De pers deed er een schepje bovenop:
het linkse tuig, dat toch al zo tegen de Viëtnamoorlog reageerde, had zich niet ontzien
het leger aan te vallen: de Verenigde Staten stonden aan de rand van een
geweldsuitbarsting.
Maar de verdachten bleken onvindbaar. Sterker: de opdracht was niet eens
uitgevoerd, die nacht waren er te weinig manschappen geweest om de wegen af te
zetten. Ook het onderzoek liep zeer traag en slecht: alle politiemannen hadden dingen
verplaatst en veel te veel vingerafdrukken achtergelaten. Technici hadden onder de
nagels van Colette haartjes en draadjes gevonden, maar die waren in het laboratorium
zoekgeraakt. De tegels waarop de bebloede voetafdruk stond waren uit de vloer
gehaald en vervolgens bij het transport gebroken. Het was een rotzootje. Het leger
had het onderzoek daarom nog meer willen vertragen, maar de stiefouders van Colette,
Freddy en Mildred Kassab, waren zo gebrand op resultaat dat ze iedereen opzweepten.
Hoe verder de militaire onderzoekers kwamen, hoe vaker de veronderstelling werd
geuit dat er wellicht helemaal geen vier hippies waren geweest. MacDonalds grote
liefde voor Colette, eerst door iedereen uitgebazuind, werd ondergraven door berichten
over buitenhuwelijkse activiteiten en op een gegeven moment werd hij gearresteerd
en voorgeleid. En vrijgesproken. Na de vrijspraak werd Jeffrey geïnterviewd in vele
kranten en zelfs in de Dick Cavett-show, waar nogal wat gelachen werd over de
Kafkiaanse wegen van het onderzoek.
Maar stiefvader Freddy Kassab was niet tevreden, hij wilde wraak. En Jeffrey
MacDonald liet hem - daarom - weten dat hij met vrienden van de Groene Baretten
al één van de daders had opgespoord en gedood. Dát had hij niet moeten doen: Kassab
begon nu zelf een onderzoek, waarbij hij pers en justitie opjoeg, aanvuurde en
inschakelde. In de loop van dat onderzoek raakte Kassab overtuigd dat hij het verkeerd
gezien had en dat zijn schoonzoon, inmiddels geacht, veelverdienend chirurg aan de
westkust, in die nacht van 16 op 17 februari zélf zijn vrouw en kinderen had vermoord.
En met dezelfde ijver als waarmee hij op de vermeende hippies had gejaagd begon
hij de jacht op Jeffrey MacDonald. Het was een jacht die twaalf jaar, tien maanden
en vierentwintig dagen duurde, gerekend vanaf de nacht van de moord.
Toen Joe McGinnis ermee te maken kreeg, waren van die ruim twaalf jaar er al
negen verlopen. Toen hij de plaats van het misdrijf bezocht, het verzegelde huis 544
Castle Drive in Fort Bragg, stonden de bedden er nog met het opgedroogde bloed,
lag het bankstel nog op zijn kant en werkte de ijskast nog, en koelde het inmiddels
vergane voedsel dat Colette MacDonald er lang geleden had ingezet.
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Wáár gebeurde misdaad is, zeker sinds In Cold Blood van Truman Capote, een
geliefde prooi voor boekenschrijvers en Jeffrey MacDonald had al talloze verzoeken
van auteurs (en van filmers) afgewezen, tot hij in 1979 zo wanhopig werd dat hij
begon te denken dat een gedegen weergave van zijn standpunt zijn zaak alleen maar
goed kon doen. McGinnis vroeg, en kreeg, de garantie dat hij toegang tot álles zou
hebben, ook de gesprekken met de advocaten én tot alle brieven en documenten en
dossiers en vroeg vervolgens de garantie dat hij zijn eigen oordeel zou mogen volgen.
Jeffrey MacDonald gaf die garantie. Hij kon natuurlijk niet anders, na zoveel jaren
zijn onschuld te hebben gepleit, maar hij had het niet moeten doen: ook Joe McGinnis
kan maar tot één conclusie komen: de gevierde arts met zijn vele vriendinnen, zijn
supersnelle auto's en zijn Groene Baretten-opleiding heeft in die nacht van 16 op 17
februari, naar men mag aannemen na een dispuut met zijn vrouw over het in bed
plassen van een van zijn kinderen, zijn hele gezin uitgemoord en vervolgens zich
zelf in arm, buik en borst gestoken om een overval door hippies te suggereren. En
in de twaalf jaar daarna is hij opnieuw gaan geloven in het mooie gezin enis het
onmogelijk uit te maken of hij nog wel wéét wat er die nacht gebeurd is.

Totale fiasco
Wáár gebeurde misdaad is altijd boeiend, maar Fatal Vision is fascinerend, althans
de vijfhonderd pagina's waarin McGinnis de gebeurtenissen, de onderzoeken en de
rechtszittingen beschrijft. In de laatste honderd komen de psychiaters aan bod, maar
bij gebrek aan zekerlijk weten helpt theorie maar ten dele. Wat het meest frappeert
is dat de werkelijkheid, juist door een aantal zaken die een schrijver niet zou durven
verzinnen (het totale fiasco van het technisch onderzoek bijvoorbeeld), zo'n prachtige
spanning meebrengt. Er zijn trouwens voortdurend dingen waar een schrijver, die
zit te verzinnen, zich nauwelijks aan zou wagen: de controverse tussen Jeffrey
MacDonald en zijn verdediger bij de allerlaatste rechtszaak, als de verdediger kiest
voor een jury bestaande uit zeer patriottische vaderlanders, een jury die door elke
andere advocaat in een rechtszaak als de pest geschuwd zou worden.
De titel, Fatal Vision, heeft McGinnis uit Shakespeares Macbeth geplukt, als Lady
Macbeth de dolk gezien heeft: ‘Art thou not, fatal vision, sensible /To feeling as to
sight? or art thou but/ A dagger of the mind, a false creation/ proceeding from the
heat-oppressed brain?’ Dat noodlottig visioen is, in de persoonlijke uitleg van
McGinnis, Jeffrey MacDonalds kijk op zijn vrouw en gezin: zij was voor hem de
ideale vrouw en moeder en dát was haar noodlot. Het is een redelijke conclusie. Maar
zelfs zonder die conclusie is McGinnis' verslag enerverend, boeiend en overtuigend.
■
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DAVID LEVINE

Toergenjevs geestdrift
Zeven verhalen die zijn leven bestrijken
Faust en andere verhalen door Iwan Toergenjev Vertaling Marja Wiebes
en Yolanda Bloemen Uitgever: De Arbeiderspers, 246 p., f36,50
Karel van het Reve
Toergenjev was gauw geestdriftig over iemand of iets. Als iemand die hij bewonderde
doodging, bracht hij zichzelf soms in moeilijkheden door luide van zijn ontroering
blijk te geven. Bij de dood van Gogol schreef hij een stukje waarin hij Gogol een
groot man noemde. Dat leidde tot zijn arrestatie en verbanning naar zijn landgoed.
Toen Flaubert stierf, richtte hij zich tot het Russische publiek met een oproep om
geld te sturen voor het oprichten van een monument - wat hem in Rusland geweldig
kwalijk genomen werd, want waarom brengen die Fransen dat geld zelf niet bijeen
en waar bemoeit Toergenjev zich mee en Gogol heeft nog niet eens een monument
en denk eens aan al die Russische kinderen die niet genoeg te eten hebben. Toen de
Franse staatsman Gambetta begraven werd liet Toergenjev namens vele landgenoten
een krans bezorgen en stelde de Parijse pers daarvan in kennis - daarmee de indruk
wekkend dat hij via andermans begrafenis in het nieuws wilde komen.
Vaak was zijn geestdrift min of meer traditioneel: Goethes Faust was iets
geweldigs. Toergenjev zou woedend geworden zijn als hij Lodewijk van Deyssel
had horen zeggen dat de Faust ‘van papiermaché’ was. Slechts in enkele gevallen
verzette hij zich tegen de smaak van zijn tijd: in socialisme, Sarah Bernhardt en
Victor Hugo zag hij niet veel.
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Even naïef als zijn bewondering voor grote mannen was zijn trouw aan de in zijn
jeugd gebruikelijke genres. Hoewel hij heel gevoelig was voor kritiek, alles aan
vrienden liet lezen voor hij het liet drukken en iedereen groot gelijk gaf die er niets
aan vond, ging hij toch met grote hardnekkigheid zijn gang en publiceerde hij
menigmaal dingen waarvan hij van tevoren wist dat ze ‘niet van deze tijd’, ‘niet
relevant’ of ‘elitair’ gevonden zouden worden.
Een aardig voorbeeld voor Toergenjevs vasthouden aan gevestigde literaire
reputaties en genres is het verhaal in brieven Faust uit 1856, biografisch interessant
omdat het een vrij nauwkeurige beschrijving van Toergenjevs landgoed bevat en
reminiscenties aan zijn verliefdheid op het zusje van Tolstoj, dat net als de heldin
van het verhaal niet van gedichten en romans hield. Zowel Toergenjev als de held
van Faust putten zich uit in propaganda en declamatie en het meisje in het verhaal
wordt bekeerd tot de poëzie. Tot haar ongeluk wordt ze ook verliefd op de held.
Omdat ze getrouwd is met een wat onbenullige brave man, en een kind heeft, en
bovendien onder plak zit van een - overigens dode - moeder kan er uit dit alles niets
goeds voortkomen en sterft zij aan de ‘zenuwkoorts’, die in de negentiende-eeuwse
literatuur vaak optreedt in zulke gevallen.
Menige Russische criticus van die tijd was niet tevreden met deze afloop: de held
had die heldin aan die pruttige omgeving moeten ontrukken om samen groots en
meeslepend te gaan leven, colporterend met Recht voor allen of Opzij of een
ontmoetingscentrum leidend voor gevallen meisjes of gesjeesde studenten.
Een kleine dertig jaar geleden verscheen in Van Oorschots Russische Bibliotheek
de Verzamelde werken van Toergenjev in vier delen. Daar zaten alle romans in (deel
1 en 4), een toneelstuk (deel 4), de Jagersverhalen (deel 2) en de andere verhalen
op twaalf na (deel 2 en 3). Zeven van die twaalf zijn nu verschenen in de bundel
Faust en andere verhalen, vertaald door Marja Wiebes en Yolanda Bloemen en fraai
uitgegeven (met een landschap van Tsjechovs vriend Levitan op de omslag). Deze
zeven verhalen bestrijken een groot deel van Toergenjevs leven: aan de Briefwisseling
is hij begonnen in 1844, en het Lied van de triomferende liefde heeft hij afgemaakt
in 1881.

Gogol
Het minst geslaagde van de zeven lijkt mij Petoesjkov - het verhaal van een schuwe,
vadsige officier die verliefd wordt op een meisje dat in een bakkerij werkt, door
bemiddeling van zijn oppasser nader met dat meisje kennismaakt en bij haar intrekt,
tot hij merkt dat zij hem bedriegt en weer naar zijn oude woning teruggaat. Maar
zonder haar houdt hij het niet uit en weer trekt hij bij haar en haar tante in - nu niet
als betalend minnaar, maar als kostganger. Tussendoor wordt hij door zijn chef, een
ruwe majoor, ter verantwoording geroepen omdat zijn gedrag niet passend is voor
een officier. Je kunt het verhaal beschouwen als een mislukte poging om in de stijl
van Gogal te schrijven. Gogol verstond de kunst om over nogal minne en vulgaire
mensen te schrijven en tegelijk sympathie voor ze te wekken - zoals Jaap Vegter
tegelijk de volstrekte onbebulligheid van Johan laat zien en ons toch een diepe
sympathie voor deze domme en luie naprater bijbrengt. Toergenjev kon dat eigenlijk
niet. Zijn kracht lag elders.
Je zou kunnen zeggen dat Gontsjarov Petoesjkov tot nieuw en beter leven gewekt
heeft in Oblomov, die ook op de divan ligt, ook verwijtend wordt toegesproken door
zijn knecht, en ook eindigt als een soort kostganger bij een vrouw beneden zijn stand.
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Het Dagboek van een overtollig mens is het dagboek van een stervende jongeman,
die opschrijft hoe hij verliefd geweest is op een meisje dat hem nauwelijks opmerkte
en zich het hoofd op hol liet brengen door een rijke edelman uit Petersburg, een vorst
N. De held duelleert met vorst N. en bezorgt hem een fraai ogende hoofdwond, de
vorst schiet edelmoedig in de lucht. Om die vorst tot een duel te krijgen heeft de held
hem een nietsnut en een parvenu genoemd. ‘Ik kan u niet verbieden mij een nietsnut
te noemen, maar een vorst N. kan geen parvenu zijn,’ legt de vorst uit, die zich keurig
gedraagt, maar wel dat meisje in de steek laat en met de noorderzon vertrekt. De held
is nu opeens de held, maar dat helpt hem niet want het meisje trouwt uit ergernis met
een ander. Men zegt wel dat door dit verhaal de mode ontstaan is om de Russische
literatuur te zien als de literatuur van de ‘overtollige mens’ en Rusland als een land
dat bij voorkeur zulke overtollige mensen voortbracht. Edmund Wilson geloofde
dat.
De Herberg komt nog het dichtst bij de Jagersverhalen: een lijfeigene, Akim,
wordt door zijn meesteres, zijn jonge vrouw en haar minnaar op schandelijke wijze
van zijn herberg beroofd. Hij wil de herberg in brand steken en zijn rivaal doden,
maar wordt gepakt en ziet in dat hij iets verkeerds van plan was. Sommige vrienden
van Toergenjev waren met dit verhaal niet zo ingenomen. De herberg van de brave
oom Akim leek hun te veel op de negerhut van de brave oom Tom. Maar de
‘slavofielen’, de Aksakovs en de Solzjenitsyns, vonden juist dat uit dit verhaal bleek
dat de Russische boer een ‘groot leermeester en verkondiger van het ware goede van
de Christelijke leer’ was - een uitleg waar de redelijke Toergenjev het ‘moeilijk mee
eens kon zijn’. Interessant is hier dat een verzonnen figuur als bewijs beschouwd
wordt voor het in werkelijkheid bestaan van een bepaalde soort mensen.

Schilderkunst
De Briefwisseling gaat over twee neven die ergens in de provincie twee zusjes het
hof hebben gemaakt, maar het is niet tot een aanzoek gekomen, in het ene geval
omdat neef Theo zusje Marja niet wil hebben, in het andere geval omdat het andere
zusje Alexej niet wilde. Een tijdje later, terug in Petersburg, begint Alexej (gehoord
hebbende dat Theo met een heel ander meisje gaat trouwen) een briefwisseling met
Marja - een briefwisseling die tenslotte zo hoog oploopt dat hij besluit Petersburg te
verlaten en Marja op te zoeken. Maar het komt er niet van: op het laatste moment
wordt Alexej verliefd op een wat domme, niet erg mooie, vulgaire danseres. ‘Ze sliep
negen uur per dag, ze hield van eten, las geen letter behalve kranteartikelen waarin
over haar gesproken werd en het hoogstwaarschijnlijk enige tedere gevoel dat ze in
haar leven koesterde was haar affectie voor il signore Carlino, een klein inhalig
Italiaantje, dat bij haar als secretaris in dienst was en met wie ze later getrouwd is.’
Uit deze zin kun je opmaken dat de vertaalsters echt Nederlands kunnen schrijven,
wat bij vertalers niet zo erg vaak voorkomt.
Net als Faust is de Briefwisseling een briefwisseling, en in de laatste brief vertelt
Alexej aan Marja van die danseres en dat hij op sterven ligt - want de dood, die in
het gewone leven vaak zeer ongelegen komt, is voor de schrijver van fiction een
uitkomst.
Aan Verschijningen ligt Toergenjevs belangstelling voor de schilderkunst ten
grondslag. Hij geloofde wat in zijn tijd velen geloofden: dat schilders ‘belangrijke’
taferelen moesten uitbeelden. De banneling die uit Siberië terugkomt, of op weg naar
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Siberië afscheid neemt van zijn moeder. Iwan de Verschrikkelijke en Peter de Grote,
bezig hun zoons te vermoorden. Napoleon op Sint Helena - en in houding en gebaar
drukken de afgebeelden iets uit. Bijvoorbeeld: op het schilderij waarop koningin
Wilhelmina voor het eerst weer Nederlandse bodem betreedt, trekt ze een gezicht of
ze alle delen van Loe de Jong gelezen en begrepen heeft. Zulke dingen vond
Toergenjev mooi, en hij wilde een verhaal maken waarin de ‘ik’ langs allerlei
historische schilderijen loopt en vertelt wat hij ziet. Tableaux d'une exposition dus.
Maar hij voelde wel dat zo iets al te onnozel op de lezer zou overkomen, en daarom
schreef hij een verhaal waarin hij door een onduidelijke
Vervolg op pagina 23
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Is het David tegen Goliath?
De Joodse geschiedenis als ontmoeting
Heritage: civilization and the Jews door Abba Eban Uitgever: Summit
Books, ca. f113, - Importeur: Van Ditmar
Edward van Voolen
Het schrijven van joodse geschiedenis is een gewaagde onderneming. Die
geschiedenis speelt zich immers af in verschillende landen en strekt zich uit over een
lange periode, ruim duizend jaar. Er komt nogal wat bij kijken: de bijbelse episode
van Abraham tot de profeten, gevolgd door het jodendom in de klassieke oudheid,
de middeleeuwen, de Renaissance en de modernere tijd. Daarbinnen moeten dan aan
de orde komen: het monotheïsme van het Oude Israël, het ontstaan van de verstrooiing
en het overlevingsmechanisme van het joodse volk, de getto's van Italië en Duitsland,
de gevolgen van de pogrom's in Rusland, maar ook het ontstaan van het anti-semitisme
en het zionisme, de gevolgen van de Holocaust en van de stichting van de Staat Israël.
Bovendien doet zich het gegeven voor, dat slechts een minderheid van de
tegenwoordige joden in Israël woont, terwijl het merendeel nog steeds verspreid leeft
over de continenten.
Afgezien van het omvangrijke terrein dat bestreken moet worden doet zich nog
een ander probleem voor. Op welke wijze worden alle gegevens gerangschikt? Is
joodse geschiedenis een heldengeschiedenis van het kleine volkje dat zich wist te
handhaven temidden van overweldigende culturen, is het de strijd van David tegen
de reus Goliath die uitmondt in Nobelprijswinnaars en een militair gewiekste staat
in het Nabije Oosten? Of is het de geschiedenis van tweeduizend jaar lijden en leren
als intermezzo tussen de onafhankelijke bijbelse staat en het moderne Israël? Is de
Holocaust het onvermijdelijke gevolg van joods leven als minderheid in de diaspora,
en is Israël de oplossing voor het ‘joodse vraagstuk’? Vertegenwoordigers van beide
stromingen hebben deze opvattingen op misschien wat genuanceerdere wijze aan de
goe-gemeente gesleten. Sommige historici willen dan wel eens de nadruk leggen op
de prestaties van de joden, de joodse ‘bijdrage’ aan de maatschappij en met trots
wijzen op Mozes, Jezus, Spinoza, Marx, Freud, Einstein, Kafka en Canetti. Andere
wekken nogal eens de indruk, dat het na de zelfmoord van een klein groepje joden
op de burcht Massada in het jaar 73, snel bergafwaarts is gegaan met de joodse
geschiedenis. Pas in 1948 zou de draad weer zijn opgevat en ‘Massada mocht nooit
meer vallen’. Ten slotte zijn er nog schrijvers die Gods hand ook in de nabijbelse
geschiedenis menen te kunnen ontwaren - hetgeen voor henzelf misschien veel
verklaart, maar de lezer met veel vragen laat zitten.
Het schrijven van joodse geschiedenis is een vak apart. Het vergt, zoals elke
geschiedschrijving natuurlijk, grote kundigheid, enige diplomatie en een stellingname
ten opzichte van de reeds bestaande inzichten. Het is precies die kundigheid,
diplomatie en stellingname waarover Abba Eban in deze populaire geschiedschrijving
beschikt. Hij heeft een vlotte pen, zonder oppervlakkig te zijn. Hij omzeilt de klippen
van het chauvinisme en het simplistische zionisme. Op het terrein van de joodse
geschiedenis heeft hij zich al eerder met enig succes begeven: Mijn Volk en Mijn
Land zijn ruim tien jaar geleden ook in het Nederlands verschenen. Als parlementariër,
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minister van Buitenlandse Zaken en ambassadeur van Israël heeft hij getuigenis
afgelegd van zijn grote retorische en diplomatieke gaven. Ook nu hij geen
regeringsposities bekleedt, worden zijn opvattingen gerespecteerd en aandachtig
beluisterd, hoewel zij niet altijd gewaardeerd werden door de regering-Begin.

CHUCK FISMUTH/ABC

In Heritage wendt Eban zijn kennis en gezag aan om een mijns inziens geslaagde
poging te doen joodse geschiedenis te schilderen als een ontmoeting tussen
verschillende beschouwingen. Een ontmoeting die misschien vaker gedwongen dan
bewust en gewild was, maar die nooit zonder gevolgen is gebleven. In een dikke
driehonderd bladzijden weet Eban een duidelijk beeld te schetsen van die
confrontaties. De wederwaardigheden van het joodse volk worden telkens geplaatst
tegen de achtergrond van de omringende culturen, of dat nu de Mesopotamische,
Griekse, Christelijke, Islamitische of moderne beschaving betreft. Vierduizend jaar
geschiedenis op ruim driehonderd bladzijden? Geen leesvoer voor een avondje, maar
Eban geeft steeds een heldere vraagstelling en een duidelijke belichting van
hoofdzaken, zonder het oog voor saillante details en anekdotes te verliezen.
De kenner, per definitie op de hoogte, zal aangenaam verrast zijn door de wijze
waarop de auteur de joodse geschiedenis als een aantal stromingen in de bedding
van de wereldgeschiedenis weet te beschrijven. Voor die kenner is het boek evenwel
niet geschreven. In feite is de gedrukte tekst een uitvloeisel van een negendelige
televisieserie, die is vervaardigd voor de Amerikaanse Public Broadcasting Service.
Dergelijke series worden op de culturele zenders (‘Channel 13’) uitgezonden en vaak
aan het buitenland verkocht. Ik neem aan dat het ontstaan van deze serie is te danken
aan de grote belangstelling die er tegenwoordig voor het jodendom bestaat. Hiervan
zijn het docudrama Holocaust, enkele jaren geleden door de Tros vertoond, en de
foto's van Roman Vishniac, onlangs in het Joods Historisch Museum te zien, getuigen.
Waar die herlevende interesse voor de Holocaust of de verdwenen wereld van het
Oost-Europese jodendom nu precies vandaan komt doet minder terzake dan het
constateren van dit feit.
Zoals de zwarte Amerikanen in Roots hun verhaal aan de blanke angelsaksische
protestanten in Amerika vertelden, zo brengen de joden in Heritage hun verhaal naar
buiten. Eban verstaat de kunst dat verhaal te vertellen zonder omhaal van moeilijk
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woorden, zonder zich te verdedigen en belangrijk voor een Israëlisch diplomaat en
geleerde, zonder een zionistisch happy-end te presenteren. Natuurlijk spelen in de
modernste tijd en Holocaust en Israël een rol en wordt begrijpelijkerwijze de positie
van de joden, in Amerika sterker belicht dan die van de joden in bijvoorbeeld
Frankrijk, die sinds een jaar of tien vaker van zich doen spreken. Wat Eban betreft
is echter de moderne tijd een uitdaging, voor Israël niet minder dan voor de diaspora
- zoals ook het verleden steeds een uitdaging is geweest. Wat de toekomst betreft:
dat is een open vraag. Met het stellen daarvan eindigt Eban volgens een goede joodse
traditie, waarin het stellen van vragen belangrijker is dan het geven van antwoorden.
Is er niets op dit boek aan te merken? Zeker wel. Er nog van afgezien dat elke
lezer wel bepaalde aspecten zal missen, heb ik me geërgerd door de slordigheid
waarmee het boek is uitgegeven. De kwaliteit van de reprodukties is ronduit
abominabel: de kleurenplaatjes zijn voor een deel beneden elk niveau en sommige
afbeeldingen zijn spiegelbeelden of op de kop afgedrukt. De uitgever en uiteindelijk
de auteur zijn hier schromelijk te kort geschoten. Voor de televisieuitzending zijn
kennelijk wel geografische kaarten gemaakt, die ook in het boek zijn opgenomen.
De lezer zou evenwel ook baat hebben gehad bij chronologische tabellen aan het
begin of eind van elk hoofdstuk. Voor wie verder belangstelling voor joodse
geschiedenis heeft, en dat zijn er toch kennelijk velen, was een boekenlijst, hoe
summier dan ook, toch wenselijk geweest.
Gelukkig is er wel een register opgenomen. Verder kan de auteur een zekere
ijdelheid niet ontzegd worden: aan het begin van elk hoofdstuk prijkt zijn portret:
telkens tegen een andere achtergrond - de zee, de woestijn, een straat, een
studeerkamer of het crematorium van Dachau. In de film zal dat alles ongetwijfeld
wel een functie hebben, wanneer de Meester door de relieken van de geschiedenis
rondwaart: voor dit boek was dat allemaal niet zo nodig.
■
E. van Voolen is verbonden aan het Joods Historisch Museum te Amsterdam.
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Dankwoord voor een gouden ezelsoor
Donderdag 15 november werd aan de schrijfster van de verhalenbundel De
meisjes van de suikerwerkfabriek, Tessa de Loo, het Gouden Ezelsoor uitgereikt.
De prijs is ingesteld door de Organisatie van Fabrikanten van Grafische
Eindprodukten (FGE) voor het debuut waarvan de meeste exemplaren in één
jaar zijn verkocht. De tiende druk van De meisjes van de suikerwerkfabriek is
zo juist verschenen en er zijn nu 46.000 exemplaren verkocht. Tessa de Loo
bedankte voor deze wonderlijke prijs, die werd uitgereikt in de Nieuwe Kerk
in Amsterdam in het kader van de door de CPNB georganiseerde Boekendagen,
met de hier afgedrukte toespraak.

Tessa de Loo
Wie een literaire prijs ontvangt staat een beetje in zijn hemd.
Het gaat anders toe dan bij de Olympische spelen. De winnaar van de gouden plak
staat op de hoogste trede van het voetstuk, de vuist triomfantelijk geheven, laat zich
omhelzen door Miss Motorfiets en zijn waterlanders vloeien wanneer de eerste tonen
van het volkslied klinken. Het is een situatie die niets aan duidelijkheid te wensen
overlaat: iedereen is het erover eens dat hij het snelst zwom, het hoogst sprong, het
hardst liep.
Maar wie een literaire prijs krijgt is ten prooi aan tegenstrijdige gevoelens. Hij
laat de gesloten enveloppe zo ongemerkt mogelijk in zijn zak glijden, zwaait schutterig
met zijn trofee, weet niet hoe hij zich van het ding moet ontdoen en vraagt zich al
die tijd koortsachtig af: wie van de aanwezigen heeft mijn boek gelezen, hoevelen
hebben het na lezing van de eerste pagina dichtgeklapt, wie heeft het niet eens
ingekeken en is ook niet van plan dit ooit te doen, wie kan na lezing zo tien anderen
uit zijn mouw schudden die de prijs meer verdienen?

BERT NIENHUIS

Hij verkeert niet meer in een overwinningsroes, het emotionele hoogtepunt ligt al
ver achter hem. Dit was niet het ogenblik waarop hij voor het eerst zijn boek in de
hand hield of in de boekhandel zag liggen, het is ook niet het moment waarop hij de
prijs in ontvangst neemt. Indertijd, tussen het geploeter door, laaide er af en toe een
aan dronkenschap grenzende vreugde in hem op wanneer hij het gevoel had een
mooie passage te hebben geschreven.
Misschien zou het helpen als er bij literaire prijsuitreikingen ter vervanging van
het Wilhelmus een aangrijpend lied werd gezongen met veel schrijversleed erin:
mislukte meesterwerken, eenzaamheid, dode poezen, drankzucht.
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Het Gouden Ezelsoor is de prijs voor het in een jaar best verkochte debuut. Het
woord ‘debutant’ heeft het laatste jaar een merkwaardige ontwikkeling doorgemaakt.
Betekende het oorspronkelijk: iemand van wie voor de eerste maal een manuscript
gepubliceerd is, nu blijkt het een modeverschijnsel geworden dat het, wat de aandacht
van de pers betreft, misschien wel wint van ‘Aids’. Natuurlijk is het heuglijk en
bemoedigend dat de debutant, die vroeger met moeite een voet aan de grond kreeg
(in het Engelse taalgebied is dat nog steeds zo, getuige het experiment van Doris
Lessing), nu zoveel aandacht krijgt - ook ik ben daar dankbaarheid voor verschuldigd
-, maar het gevaar dreigt dat de lezers het gevoel krijgen dat er een epidemie is
uitgebroken waar vooral vrouwen het slachtoffer van schijnen te worden. Het is dan
ook begrijpelijk als de debutanten zelf zich hiertegen verzetten en weigeren zich op
een hoop te laten vegen. Dus geen ‘Debutanten’, ‘Nieuwe realisten’, ‘Amsterdamse
School’, ‘Schrijvende (huis)vrouwen’. Een schrijver wil zich onderscheiden. Als hij
ergens tegen van leer trekt wil hij geen mededemonstranten: hij wil de enige
oproerkraaier zijn. Ik ben zo vaak tot debutant gebombardeerd dat het woord voor
mij een stigma is geworden waarvan alleen een tweede boek me kan verlossen. Het
Tweede Boek. De sabels liggen al klaar, een weinig comfortabele gedachte. Laten
we zwijgen over het tweede boek. Het moet in alle vrijheid, als Spielerei, geschreven
kunnen worden.
De toekomst zal uitwijzen hoe lang ieder van ons gelezen wordt: een jaar, tien
jaar, vijfentwintig? Wordt er over vijftig jaar nog gelezen of is iedereen dan verslaafd
aan de huiscomputer?
Ik hoop dat onze verzinsels ons, voordat het zover is, geen windeieren zullen
leggen. Wie schrijft doet dat graag in een goed verwarmde kamer waar het niet lekt
en met een fles drinkbare wijn binnen handbereik. Wanneer de mannen die het gas
en licht komen afsluiten, de deurwaarders, het personeel van de PTT dat de telefoon
buiten werking stelt elkaar voor de voeten lopen in het huis van de schrijver, dan is
dat helemaal niet goed voor diens moreel of voor de kunst in het algemeen. Weg met
de zolderkamerromantiek!
En nu ga ik gauw mijn prijs in veiligheid brengen, voordat de FGE zich bedenkt
en hem aan iemand geeft die veel mooier schrijft dan ik. Ik dank de Organisatie van
Fabrikanten van Grafische Eindprodukten voor het aan mij toekennen van deze prijs
en stel voor dat ze het eerste ‘van’ vervangen door een ander woord of desnoods de
hele constructie omgooien, want ik krijg mijn tong haast niet meer uit de knoop.
■

Gevallen goden
Ten Braven
Braaf heeft de vaderlandse pers haar najaarsplicht gedaan. De stroom nieuwe boeken
die men tegen de feestdagen aanbiedt, wordt alom door het recensentenleger zo rap
mogelijk verwerkt, maar natuurlijk kregen ‘de’ nieuwe Hermans en Reve op menige
literaire pagina bij dit kritisch onthaal de ereplaats. Het leespubliek haakt er immers
naar te weten wat onze literaire reuzen in den vreemde hebben uitgebroed, zelfs al
gaat het dit jaar in beide gevallen om een simpele novelle, nogal beperkt van omvang
en thematiek.
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Het gevoel waarmee ik zelf ditmaal de produktie van onze grootmeesters in het
verre Frankrijk heb gelezen, grenst aan verbijstering. Was de toon der critici nog
gekleurd door ontzag voor vroegere prestaties, me dunkt dat ik als eerzame lezer
thuis zonder omhaal mag vaststellen dat mijn vroegere afgoden eenvoudig hun vak
niet meer verstaan.
Zij hebben er zich allebei toe gezet recht toe recht aan een leesbaar verhaal te
vertellen, maar dan wel alsof ze hun vertrouwde thematiek op hun hurken voor
onnozele beginners moesten verklaren. De levensvisie die ze vroeger met pijn op de
materie hebben veroverd, gooien ze nu (half-)parodistisch te grabbel, alsof ze ons
en hun eigen schrijverschap niet meer au sêrieux nemen.
De Stille Vriend is een ernstig geval: het is niets anders dan een snelle recapitulatie
van de bekende motieven en tournures, maar dan met de linkerhand genoteerd in een
uur van onbedachtzaamheid en zonder dat het resultaat nog eventjes kritisch is
doorgelezen voor het naar Manteau werd opgestuurd.
Op p. 105 is een foute herhaling van ‘zich’ blijkbaar aan de aandacht van de
schrijver en correctoren ontsnapt; krukkige beeldspraak als ‘het gebeuren trok hem
aan als een onweerstaanbare magneet’ (p. 93) is niet bijgevijld. Op p. 95 wordt met
een paar regels tussenruimte van jonge soldaten twee maal verteld dat ze ‘net uit hun
ouderlijk huis waren opgeroepen’. Ook op bladzijde 50 en 51 komt twee keer
nagenoeg dezelfde passage voor; op p. 70 wordt ‘naar bevinding (!) van zaken’
gehandeld: hoe is dat allemaal mogelijk voor de subtiele stilist die Reve vroeger
was?
Het verhaal is bovendien achteloos in elkaar gezet: op p. 16 heeft Speerman geen
cent, maar op p. 51 is de schrijver dat vergeten en lezen we dat S. ‘alle geld, behalve
wat pasmunt, op zak had’. Er is wel een verklaring voor dit vergaande vertoon van
nonchalance, maar laten we eerst even naar De zegelring van Hermans kijken.
Hier betreft het een schrijver die anderen placht te honen om minuscule
(vermeende) vergrijpen tegen de logica als: ‘Hij zat in de tuin te lezen’; je kunt
immers - dixit Hermans - alleen in een boek lezen en niet in de tuin. Maar hier hebben
we nu een verhaal waarin iemand zich erover beklaagt ‘dat hij gepubliceerd was in
het nogal schamele voortuintje’ (p. 20); dan kan je daar altijd nog beter zitten lezen!
Zo laat Hermans bijna op iedere pagina steken vallen. Op p. 21 spant een fietser zich
in bij het trappen op de pedalen zijn lichaamsgewicht ‘achterwaarts te verplaatsen’.
Wonderlijke mechanica! ‘Benedenwaarts’ zou nog iets zijn, maar de eigenlijke
inspanning van het fietsen leidt toch doorgaans tot een verplaatsing voorwaarts...
Ook bij Hermans bevat de novelle niets dan een zwakke echo van de vroeger zo
geharnaste en bijtende thematiek: de haat tegen kleinburgerlijkheid, de
onbetrouwbaarheid van geniale gaven en oorlogsrampen als verklarende parabel
voor de zinloze wreedheid die de wereld kenmerkt.
Ook deze gedreven thema's zijn nu verwaterd en genivelleerd tot een platte parodie;
van de willekeur en chaos die kenmerkend leken voor Herman's absurdistisch getinte
levensleer is nu alleen een flauw soort toeval over dat de gebeurtenissen bestiert op
een knullige Vrouwtje-van-Stavoren-manier, waarvoor elke ervaren
bouquet-reeksauteur zou zijn teruggedeinsd.
Bovendien kent ook Hermans' boekje tal van zinnen die slecht lopen (‘Witte
wachtte zonder een woord af dat zij verder zou gaan’ - p. 66), schrikbarende clichés
(‘z'n door een simpel puntdak gedekte stulp’ - p. 18) en grapjes waar je haarwortels
van gaan jeuken.
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We moeten dus haast wel het volgende aannemen: beide schrijvers zitten in het
dure Frankrijk op zo hoge kosten dat ze aan de smeekbeden van hun uitgeverijen
geen weerstand konden bieden. Dus hebben ze voor de najaarsaanbieding iets moeten
produceren, terwijl ze niets te zeggen hadden. Vertouwend op hun vroegere
vakmanschap, hebben ze op de automatische piloot een werkstukje vervaardigd en
correctie plus revisie aan de editeurs in het thuisland overgelaten.
Maar juist wie voor zijn taaldaden op zijn routine wil drijven, moet volledig zijn
ingebed in de taalgemeenschap waar hij voor schrijft. De auteur die zichzelf isoleert
van de levende cultuur waarvan zijn werk deel uitmaakt, wordt niet meer gevoed
door de impulsen die zijn schrijven tot een weerwoord maken. Zijn pen vervuilt en
de communicatie versmalt tot een van verre ingezonden mededeling.
Tussen de sintels en fossielen van lang geleden levende vondsten speurt de
liefhebber vergeefs naar de motieven voor zijn vroegere bewondering.
■
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Zo zijn de Fransen
Het volkskarakter van Brigitte Bardot en anderen
The French door Theodore Zeldin Uitgever: Fontana, 535 p., f24,50
Importeur: Van Ditmar
Christien Brinkgreve
Het beschrijven van een mensenleven wordt door menigeen als een aanzienlijke
onderneming beschouwd, maar af en toe verschijnen er mensen die het grootser
aanpakken: die de ontwikkeling van hele samenlevingen of zelfs van het
‘wereldsysteem’ beschrijven, of de bewegingswetten van de geschiedenis. Het werk
van de Engelse historicus Theodore Zeldin is vergeleken bij dit reuzenperspectief
weer iets bescheidener van opzet. Na twee dikke delen over de politieke en sociale
geschiedenis van Frankrijk, France 1848-1945, schreef deze Oxfordse hoogleraar
een boek over het hedendaagse Frankrijk, The French (1982) dat onlangs in een
pocketeditie verscheen.
In The French tracht Zeldin een portret te geven van ‘de Fransen’, door onder
meer te beschrijven hoe ze zich gedragen, zich kleden, eten, getrouwd raken en
omgaan met hun bazen, hun gezondheid, hun buitenlanders. Het onderwerp
‘volkskarakter’ is al decennia lang als ouderwets afgedaan, en natuurlijk ook met
recht als je een blik slaat op het hierover handelende proza. Maar toch waagt menigeen
zich op vakantieniveau aan allerlei uitspraken over Franse eet- en Britse
queue-gewoonten, en over de mentaliteit van Italianen, Duitsers en Amerikanen
wordt menig hard oordeel geveld. En wat is er dan tegen om iets tot onderwerp van
studie te maken waar over allerlei oordelen en vooroordelen hardnekkig de ronde
doen.

Hecht opgebouwd
De kracht van Zeldin ligt niet alleen in zijn weinig schriele vraagstelling, ook in het
gebruik van bronnen legt hij zich weinig beperkingen op. Hij gebruikt alles wat hem
voor ogen en ter ore komt: literatuur, statistieken, gesprekken, dag- en weekbladen,
en dit overvloedig bronnenmateriaal heeft hij aangevuld met een groot aantal
interviews met Fransen uit alle lagen van de bevolking. De 29 hoofdstukken waaruit
het boek bestaat - met titels als ‘how to be chic’, ‘how not to be intimidated by their
intellectuals’, en ‘what lovers want from each other’ - vallen te lezen als vrij los van
elkaar staande essays. In die zin is The French geen hecht opgebouwd huis, maar
eerder een ruime kast met vele aantrekkelijke pakken, blikken en dozen die alle een
deel van het Franse leven bevatten. De fragmenten die ik hier zal weergeven vormen
een vrij willekeurige greep uit een overdadige voorraad.
Om maar bij het eten te blijven: de Fransen zijn beroemd om hun keuken. Ze hebben
een lange en grote culinaire reputatie, die niet bestaat uit de toepassing van een aantal
vaste regels en recepten, maar vooral uit de kunst nieuwe schotels en smaken te
creëren. Maar ook binnen dat laatste streven vallen vele modes en variaties te
onderkennen. De houding ten opzichte van voedsel blijkt bovendien klassegebonden.
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Zo hoort voor de oude arbeiders- en lagere middenklassen het overvloedige eten en
drinken tot de kunst van het goede leven, en vooral de kookkunst van de eigen moeder
wordt gewaardeerd. De hogere klassen hebben daarentegen een voorkeur voor nieuwe
delicate en exotische gerechten die met enige inventiviteit bereid worden. Het gaat
hen er ook niet om hun gasten te vullen, maar om hun tongen te strelen met lichte,
verrassende en ‘interessante’ gerechten.
Naast de reputatie op culinair gebied is Frankrijk bekend om zijn haute couture, met
name als Dior, Chanel, Cardin, Ricci en Saint-Laurent. Ook hier beschrijft Zeldin
interessante ontwikkelingen. Zo blijkt de gewoonte dat de mode zich elk jaar wijzigt
van betrekkelijke recente oorsprong te zijn. De Franse modekoning uit de eerste helft
van deze eeuw, Poiret, ontwierp nooit één stijl waarnaar een ieder zich had te voegen.
Hij had een grote afkeer van de eenheidsstijl van Amerikaanse vrouwen die er volgens
hem uitzagen als een geüniformeerd massa-weeshuis. Hij zag als zijn taak om voor
ieder individu de kleren te ontwerpen die haar of hem het best stonden. Aan Christian
Dior valt het huidige misverstand over de betekenis van de Parijse mode te wijten:
‘Zijn new look deed vrouwen over de hele wereld plotseling hun oude kleren
wegwerpen, zich buigen voor de suprematie van Parijs, en een universele stijl
aannemen’. Tegenover Dior, die op vrij abstracte wijze een enkel modebeeld ontwerpt
dat dan een seizoen lang richtinggevend is, plaatst Zeldin Yves Saint-Laurent. Deze
gaat juist uit van de individualiteit van de ‘moderne vrouw’, die een eigen stijl zoekt
en niet elk jaar geheel van garderobe wisselt. In plaats van het enerverende stijgen
en dalen van de roklengte wil hij vrouwen een basisgarderobe bieden waarop ze naar
eigen smaak en stijl kunnen variëren. Wat The French doet uitstijgen boven het
anekdotische Jan Brusse-niveau is het feit dat Zeldin dergelijke wetenswaardigheden
aanvult met degelijke cijfers over het consumptiepatroon van de Fransen, en dan
blijken deze van alle Europeanen het kleinste deel van hun inkomen aan kleren te
besteden.

Grootouders
Ook de verhoudingen op het werk en in de liefde worden aan een dergelijk gevarieerd
onderzoek onderworpen, en ook hier een variété van gegevens. Zo blijkt de rol van
de grootouders in Frankrijk de laatste tijd eerder versterkt dan verzwakt te zijn. Er
leven ook steeds meer grootouders, en minder broers en zusters. Ze wonen merendeels
dicht bij hun kinderen, en passen op de kleinkinderen als de ouders uit werken gaan.
Het feit dat er meer gepraat wordt over generatieconflicten ziet Zeldin niet als reden
voor een vermindering van het onderling contact, maar juist als gevolg van de toename
hiervan.

CLAUDE SERRE
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Voor een deel zijn de ontwikkelingen die Zeldin beschrijft niet uniek voor
Frankrijk. Zo is de toename van het zogenaamd voorechtelijk geslachtsverkeer en
het afsterven van het oude ideaal van de maagdelijke bruid een algemener verschijnsel,
evenals de schommelingen in de houding van de moeders tegenover hun pasgeboren
kinderen. De instinctieve zekerheid waarmee moeders geacht werden met hun baby's
om te springen werd ook in Frankrijk door de opkomst van de medische professie
aangetast. De dokter en diens voorschriften werden als onmisbaar beschouwd voor
een verantwoorde voeding en opvoeding, maar hierin valt volgens Zeldin een
kentering in te bespeuren: het moederlijk instinct wordt weer in ere hersteld. Het kan
zijn dat Frankrijk hierin voor ligt, maar ook in Nederland zijn de stemmen die weer
willen steunen op de ‘natuurlijke’ moedergevoelens, zonder al die geautoriseerde
leefregels, de laatste tijd weer sterker gaan klinken.
Zeldins beeld van de ‘gewone’ Fransen wordt doorspekt met fragmenten over
beroemdheden. Zo leren we Brigitte Bardot van onverwachte zijde kennen. In plaats
van de gangbare visie van Bardot als moderne bevrijde vrouw beschrijft Zeldin haar
als een negentiende-eeuwse romantica, die door haar eerste man, de filmer Roger
Vadim, onder druk werd gezet om zich te presenteren als een onbereikbare erotische
fantasie waarbij ze zich dommer voor moest doen dan ze was. Bardots uitspraken
over vrouwen zijn navenant: vrouwen zijn, zo meent ze, zwak, teer en kwetsbaar, en
ze moeten niet proberen het leven van een man te leiden.
Een van de interessantste interviews uit The French is die met de anonieme auteur
van l'histoire d'O, een vrouw die jarenlang editor was van een van 's lands meest
gerespecteerde literaire tijdschriften. Afkomstig uit de hogere middenklasse begon
ze op haar veertiende pornografie te lezen uit de bibliotheek van haar vader. Ze begon
met Boccaccio, wat haar vader te moeilijk voor haar vond, waarop een neef werd
opgetrommeld die haar moest voorlichten. Deze wond er geen doekjes om, en nam
haar mee naar een bordeel om het ‘live’ te kunnen aanschouwen. In het gezin werd
met geen woord meer over het onderwerp gerept, maar de fantasiewereld van de
latere schrijfster werd onmiskenbaar geprikkeld. Ze begon zichzelf in bed
fantasieverhalen te vertellen, en l'histoire d'O is een getrouwe transcriptie van de
fantasieën die ze als jong meisje had.
En zo zou ik door kunnen gaan. De vermaarde stijl van de Franse academici wordt
door Zeldin vergeleken met de Franse keuken: in beide gevallen, zo stelt hij, gaat
het om een zeker artistiek vermogen. Franse intellectuelen zijn erfgenamen van een
traditie waarin het denken, net als een subtiel gekruide schotel, een brouwsel hoort
te zijn waarin wetenschap doortrokken is van poëzie en filosofie. Het huidige Frankrijk
kent 130.000 intellectuelen, een getal dat (toevallig?) overeenkomt met het aantal
priesters dat Frankrijk in de achttiende eeuw telde.
Weinigen zullen echter, naar ik vrees, zulke inspirerende brouwsels van feiten en
beelden kunnen creëren als Zeldin in dit boek heeft gedaan.
Natuurlijk valt er veel tegen The French in te brengen. Zeldins werkwijze is
impressionistisch, hij gebruikt te hooi en te gras wat hij tegenkomt, en de diversiteit
langs lijnen van klasse en regio is groter dan hij in dit portret van een volk kan laten
uitkomen. Het is de vraag hoe zwaar daar aan getild moet worden. Al te veel
consideratie met alle variatie en nuance doet immers elke pen verstijven. De kracht
van The French zit echter niet zozeer in de grote lijn of de synthese; het beeld blijft,
zoals gezegd, eerder wat fragmentarisch, zonder dat gepoogd wordt deze fragmenten
bijeen te voegen in een samenhangende visie. De kracht van het boek zit vooral in
de overdaad aan thema's, beelden en impressies; voer voor vele honderden
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onderzoekers die Zeldins portret van de Fransen kunnen aanvullen, nuanceren en
corrigeren. Maar vele mieren maken een hoop, nog geen huis, en er zal een krachtige
architect, krachtiger dan Zeldin, aan te pas moeten komen om van alle onderdelen
een samenhangend bouwwerk te maken.
■
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Buitenlandse betrekkingen
Alison Luries geestige en vindingrijke overtocht
Foreign affairs door Alison Lurie Uitgever: Random House, 291 p., f63,65
Importeur: Van Ditmar
Henk Romijn Meijer
‘Soms vraagt Vinnie zich af waarom er nog steeds vrouwen zijn die in bed stappen
met een man. Al je kleren afnemen en dan gaan liggen naast een of andere
omvangrijkere persoon is verschrikkelijk riskant. De kans op succes is ongeveer zo
miniem als spelen in de Newyorkse staatsloterij. Hij zou je pijn kunnen doen; hij
zou om je kunnen lachen; hij zou één blik op je ouder wordende naakte lichaam
kunnen werpen en zich afwenden met een nauwverholen, gegeneerde afkeer. Hij zou
een lomperd kunnen blijken, een egoïst, een dwaas - misschien zelfs een totaal
onbekwaam iemand. Hij zou...’
Zo malen de gedachten van Virginia - Vinnie - Miner, een autoriteit op het gebied
van kinderboeken en hoogleraar aan Corinth University, een Ivy League-instelling,
tegen het einde van Alison Luries nieuwste roman Foreign Affairs die de beste
kwaliteiten van deze geestige en vindingrijke Amerikaanse schrijfster in zich verenigt.
Vinnie is een van de twee hoofdfiguren van het boek waarin Lurie, als om weer
eens te bewijzen dat thema's niet verouderen, twee Amerikaanse academici in
Engeland doet belanden, beiden ingesponnen in een cocon van vooroordelen. Vinnie
zal in Londen de laatste hand leggen aan ‘Een vergelijkende studie van speelrijmpjes
van Britse en Amerikaanse kinderen’, en de ander, de eveneens aan de Engelse
faculteit van Corinth University verbonden, weinig markante prestatieman Fred
Turner, ploetert in dezelfde stad aan een boek over de spotlustige achttiende-eeuwer
John Gay, schrijver van The Beggar's Opera. Naar een vertrouwde Lurie-formule
krijgen Vinnie en Fred om beurten een hoofdstuk toegewezen, maar wie op grond
van dit gelijkspel een romance, of wat dan ook, tussen die twee uiteenlopende collega's
verwacht, komt geheel bedrogen uit. In een vernuftige plot laat Lurie de jonge man
van negenentwintig en de oudere Vinnie vrijwel geheel langs elkaar heen leven en
veroorlooft ze ze net voldoende contact om een verhaal gaande te houden waarin de
schrijfster, als vanouds, de spot drijft met veel menselijke zekerheden, en vooral met
de illusie van intelligente mensen dat hun intelligentie een garantie is voor zelfkennis.
Alison Luries boeken hebben vaak, in hun opzet, iets schematisch en de twee
hoofdfiguren zijn in veel opzichten ontworpen als elkaars tegendelen. Vinnie is
‘vierenvijftig jaar oud, klein, onaantrekkelijk en ongetrouwd.’ In haar vliegtuig naar
Londen wordt ze vergezeld door haar fantasiehond Fido die haar zelfbeklag
vertegenwoordigt. Ze is fanatiek anglofiel en wordt voor haar liefde gestraft door
een cowboyachtige, ‘lijvige, kalende’ Amerikaan die naast haar komt zitten. Hij is
een SUN TOURS toerist, dat wil zeggen een vertegenwoordiger van ‘alles wat ze
betreurt en veracht in haar geboorteland en dat ze in Londen hoopt te ontvluchten’.
De onwereldse Amerikaan Chuck Mumpson dient zich aan als een vleesgeworden
cliché en hier begint Lurie haar spel met schijn en werkelijkheid dat ze in al haar
boeken speelt en dat zich aankondigt in titels als Imaginary Friends en Real People.
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Alison Lurie
JIM KALETT

Evenmin als Vinnie de seksloze oude vrijster is die ze voor velen lijkt te zijn, is
deze Chuck de buffel die Vinnie in hem vermoedde. Tegen het eind van het boek,
wanneer Vinnie de bedgevaren voor zichzelf samenvat, heeft ze in werkelijkheid
niets meer te vrezen. Zij, de vrouw die er trots op was dat ze voor een Engelse kon
doorgaan, is verliefd geworden op de van zijn vrouw vervreemde Chuck die in de
loop van het verhaal is uitgegroeid tot die onwaarschijnlijke figuur, de niet erg
aantrekkelijke man die kan houden van de niet erg aantrekkelijke vrouw die van hem
houdt, tegen haar redelijke voornemens in. Bij al hun krengigheid hebben Alison
Luries boeken een kern van een weinig idealistisch optimisme.

Conventies
Fred Turners sombere kijk op Londen wordt vooral bepaald door de afwezigheid
van zijn vrouw, de fotografe Ruth - ‘Roo’ - die niet is meegekomen, omdat even
voor hun vertrek een ruzie tussen hen is opgelaaid die zich voorlopig als fataal laat
aanzien. Zonder voorafgaande waarschuwing had Roo in haar eerste tentoonstelling
iets verhevens van Fred laten zien, met name zijn fallus, een verrassing die in Fred
een zo conventioneel mogelijke ontsteltenis teweeg had gebracht. Fred is blijkbaar
wat Vinnie van hem vindt: ‘Niet meer dan een gewone, redelijk intelligente jonge
man die iets van de achttiende eeuw weet.’ En die kennis is niet voldoende om hem
van zijn romantische illusies af te helpen, zou je daaraan kunnen toevoegen, zomin
als Vinnies gedegen kennis van kinderrijmpjes haar van kinderen doet houden. Het
overwinnen van conventies gaat langs lijnen van geleidelijkheid, en de onbevangen
plat pratende Roo die zijn ‘rode vlag’ was geweest, zijn ‘verklaring van
onafhankelijkheid’, was hem opeens veel te machtig. Londen wordt de projectie van
zijn verdriet dat hem, die gewend is aan veel aandacht, ontvankelijk maakt voor de
aandacht van de oudere, fraaie en zeer grillige actrice Rosemary, een geheel
onbetrouwbare hartbreker, een ouder zusje misschien van de beeldschone Rosemary
uit Fitzgeralds Tender Is The Night. In de vlam voor zijn liefde ziet Fred in haar de
verfijning die in zijn Roo zo flagrant ontbrak. Zo gaat Amerika voor Engeland door
de knieën. De literator in Fred weet maar al te goed dat hij min of meer een personage
wordt in een roman van Henry James, ‘de on-

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

15
vervalste Amerikaanse held die James zelf zou kunnen hebben bedacht’. Fred en
Rosemary gaan een Fitzgerald-achtige verhouding aan tot het moment dat Fred op
een waarheid omtrent Rosemary stuit die een van de vele verrassingen is van het
boek.
Vinnie die, hoewel ze de schijn tegen zich heeft, een uitmuntende bedvriendin is,
en de nogal kleurloze Fred worden in het langzaam dagende besef van hun
conventionele beperkingen prachtig getekend. Het is alsof Alison Lurie opzettelijk
twee weinig spectaculaire personages in een weinig uitzonderlijke situatie heeft
geplaatst om daarna aan te tonen dat ‘conventioneel’ altijd weer anders is voor wie
goed genoeg kijkt. En zelfs dat laatste is een vereenvoudiging van wat het boek
suggereert: het is wat mensen denken over ‘conventioneel’ en wat mensen denken
is ook het spel dat ze spelen. Freds liefde voor Rosemary is een voorbeeld van een
liefde voor een illusie die een werkelijke liefde verraadt.
Wie wat meer van Alison Lurie heeft gelezen, weet dat niet alleen haar thema's schijn tegenover werkelijkheid - zich in voortdurend verschillende gedaantes vertonen,
maar ook dat vaak dezelfde figuren in verschillende stadia van hun leven in
opeenvolgende romans optreden. Zo kwam Fred Turner al als klein jongetje voor in
Love and Friendship en wel in de roman binnen de roman die Allen Ingram in Love
and Friendship schrijft in het jaar dat hij ‘creative writing’ doceert aan een universiteit
in New England en Freds vrouw Roo is de Ruth Zimmern die voorkomt in The War
Between The Tates als het dochtertje van de onrustige Danielle die na haar scheiding
van Leo Zimmern een hevig feministe wordt en haar theorieën terstond laat varen
wanneer ze in aanraking komt met de dierenarts Bernie Kotelchuck, de wat vulgaire
man op wie de steile Erica Tate neerziet zoals Vinnie aanvankelijk neerziet op Chuck
Mumpson.
Alison Lurie staat haar vrouwen toe om de kwaliteiten te ontdekken van de ruige
man. En de man die Ruths moeder Danielle in de steek laat in The War, Brian Tates
vriend Leo Zimmern, is weer zo'n gefrustreerde literatuurdocent die in het werk van
Lurie wel meer een veeg uit de pan krijgen. In Foreign Affairs is hij niet-lichamelijk
aanwezig als de stemming verpestende invloed op Vinnie die, net voor haar vertrek
naar Londen, een snijdend artikel van zijn hand over haar levenswerk heeft gelezen.
Veel later in het verhaal, wanneer Chuck zich herhaaldelijk minachtend-nonchalant
heeft uitgesproken over deze Zimmern en zijn artikel, verschijnt Zimmern's foto in
de New York Review of Books in een advertentie voor zijn essaybundel die uitdagend
Unpopular Opinions heet. De foto betekent voor Vinnie weer een verrassing: Zimmern
is niet dik en kaal, zoals ze zich hem had voorgesteld, maar hoekig en voorzien van
‘meer haar dan noodzakelijk’, zelfs Een ‘korte zwarte puntbaard.’ Zimmerns gezicht
draagt een ironische half-glimlach die bijna ‘minachtend en gekweld’ is.
‘Maar het doet er niet toe hoe Zimmern er in werkelijkheid uitziet,’ onderbreekt
Vinnie haar staren, geheel in strijd met de waarheid, en in de manier waarop Lurie
laat zien hoe de zeer begaafde vrouw zich laat tergen door de gedachte aan Zimmers
tegendraadse meningen toont Lurie hoe volledig van binnenuit ze een dergelijk
personage begrijpt en uitbeeldt met sympathie en zonder enige sentimentaliteit.
‘Vinnie voelt een wrange, brandende pijn beneden haar ribben, het geschenk van
L.D. Zimmern.’ Om zich van die pijn te bevrijden probeert ze om zich hem voor te
stellen als een kind, ‘een onpopulair kind, geminacht en vervolgd door de anderen’.
Dat Chuck het bestaan van dit onpopulaire kind volstrekt onbelangrijk vindt, is voor
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Vinnie ‘zowel heerlijk rustgevend als zeer frustrerend’, en die ambivalentie is er
weer de oorzaak van dat ze hem niet dadelijk opzoekt in Wiltshire waar hij meewerkt
aan een archeologische opgraving. En zo wordt een negatieve bespreking fataal op
een wijze die ver buiten de menselijke berekening valt, kan men hier aan toevoegen,
want het uitstel betekent dat ze Chuck nooit meer zal zien. Hij sterft onverwacht, en
ook weer niet zo erg onverwacht voor wie hem langer kenden, zoals zijn vrouw die
het te druk heeft met geld verdienen om voor zijn begrafenis over te komen, en zijn
dochter die Vinnie op de hoogte moet stellen. Bij de namen die vaak worden genoemd
om Alison Lurie's afstamming te schetsen zou men die van George Eliot kunnen
voegen: Vinnie wordt door een George Eliot-achtige Nemesis getroffen. Was ze in
staat geweest tot wat meer afstand tot opinies over haar werk, dan had ze misschien
lang en gelukkig met Chuck kunnen voortleven, heel misschien, want waarschijnlijk
had ze vrij snel beseft dat lang en gelukkig erg lang is. Vinnie is bovenal erg aan
haar alleen-zijn gehecht, het alleen-zijn waarin we haar terugzien op de laatste bladzij
van het boek waar ze weer vergezeld is van haar trouwe hond Fido die haar zelfbeklag
nog steeds symboliseert.
In Foreign Affairs dat als het ware ontsproten is aan een huwelijk tussen Love and
Friendship en The War Between The Tates en dat ik beter vind dan deze boeken,
grijpt Lurie de kans, zoals men had kunnen verwachten, om de tegenstelling
Amerika-Engeland in vaak zeer vermakelijke scènes uit te buiten. Zo laat Vinnie
Chuck op het vliegtuig Little Lord Fauntleroy lezen, waarna Chuck zelf, vanwege
zijn vermeende Engels-aristocratische voorvader, zelf zo'n soort ‘little lord’ lijkt te
zullen worden. Ook het portret van de verbijsterde Chuck die de geheimen van het
meer dan Engelse Fortnum and Mason tracht te doorgronden is bijzonder komisch.
Als altijd toont Lurie zich zeer bedreven in het hanteren van de point of view waardoor
ze heden en verleden tot een eenheid weet te smeden zonder vermoeiende
uitwijdingen. Ook is in deze roman weer de taalvirtuoos die haar figuren in zeer veel
verschillende accenten op elkaar kan laten inpraten en bij de actrice Rosemary
geloofwaardig kan maken dat het ene accent het andere verborgen houdt.
Rosemary is de Engelse ‘lady’. In haar lijkt Lurie een revanche te nemen op de
zogenaamde Engelse beschaving, want Rosemarys verfijning blijkt bedriegelijker
dan men zich had kunnen voorstellen en Fred moet worden gered uit haar val door
de fidele Amerikaanse Roo. In de fraaie Rosemary lijkt de boze geest te huizen van
het verdorven Engelse meisje dat Vinnie in ruil voor geld smerige kinderrijmpjes
influistert en zo haar theorie dreigt te ondermijnen dat Amerikaanse rijmpjes grover
dan Engelse zijn, ‘minder lyrisch en poetisch’. Zo dringt zich het beeld enigszins op
van de goede Amerikaan tegenover de slechtaardige Engelsen, een zwart-wit
voorstelling die nuance krijgt in onder andere de figuur van de aardige Engelse
kinderboekschrijver Edwin Francis, een soort contactpersoon tussen de academische
en artistieke wereld in het boek, en het uiterst druilerige jonge
Amerikaans-academische echtpaar, vrienden van Fred, die niets beters weten te doen
dan hun klachten tegen Engeland op klagerige toon te herhalen en die zich nergens
vertonen zonder hun vernielzuchtige baby op de schouders.
‘De Britse teksten zijn over het algemeen ouder, en suggereren in sommige gevallen
een middeleeuwse of zelfs een angelsaksische oorsprong,’ ontdekt Vinnie, in
overeenstemming met de hypothese die ze door haar vuilbekkend informantje niet
omver laat werpen. Het is een van die grandiose vondsten waarmee menige
wetenschapper dik tevreden is. Hij staat ironisch in een roman die het goede van
Engelse en Amerikaanse ‘teksten’ in zich draagt, die zowel gloednieuw is als
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voortbouwt op de traditie van Jane Austen en anderen, en weer eens laat zien op
hoeveel vitaliteit de hedendaagse roman kan bogen.
■
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Eilandjes in Duitsland
Het verzet van Hans en Sophie Scholl

Sophie Scholl

Hans Scholl, Sophie Scholl Briefe und Aufzeichnungen bezorgd door Inge
Jens Uitgever: S. Fischer, 306 p. Importeur: Nilsson & Lamm, f40,80
Gerda Meijerink
Mijn eerste en enige confrontatie met het nationaal-socialisme tijdens mijn middelbare
schooltijd in de jaren vijftig, vormde het boekje Die weiße Rose, geschreven door
Inge Scholl ter nagedachtenis aan haar broer en zuster Hans en Sophie. Een ideaal
boek voor de verplichte lijst, het was dun en niet moeilijk, het was spannend, het
bracht geschiedenis dichterbij en het ging over jonge mensen, individuele moed,
opofferingsgezindheid en humane idealen. Het eindigde bovendien tragisch. Die
weiße Rose behoort tot de boeken die tot ver in de jaren zeventig op bijna alle Duitse
boekenlijsten prijkten en het komt er gelukkig nog steeds op voor. Het is een boek
met een directe en onmiskenbare ‘vormende waarde’, en als Duitse pendant van
Anne Franks Het Achterhuis een must. Mij heeft het als kind geholpen om globale
oordelen over alles wat Duits was, te leren nuanceren. Hans en Sophie Scholl waren
de eerste ‘goede Duitsers’ die ik leerde kennen en ik vermoed dat voor de na de
oorlog opgroeiende generaties Die weiße Rose een minstens zo belangrijke rol heeft
gespeeld bij het zich langzaam ontwikkelende vertrouwen tegenover Duitsers als de
boeken en de persoon van bijvoorbeeld Heinrich Böll.

Obstructie
Het accent dat het historisch onderzoek de laatste jaren heeft gelegd op het dagelijks
leven onder het nationaal-socialisme, bracht veel nieuwe feiten aan het licht en ook
nieuwe inzichten in allerlei vormen van verzet. Het begrip Widerstand is nu niet
meer alleen voorbehouden aan gewapende acties als die van de groep rond Von
Stauffenberg, die op 20 juni de aanslag op Hitler pleegde, ook de waarde van de
kleine daden, de individuele obstructie, het bescheiden Nee tegen de onmenselijke
terreur wordt onderkend, lang nadat Heinrich Böll in boeken als Gruppenbild mit
Dame, Albrecht Goess in Das Brandopfer en Anna Seghers in Het zevende kruis die
nooit totaal verloren gegane humaniteit hebben gethematiseerd. (Nergens wordt
duidelijker geïllustreerd hoezeer literatuur als vorm van geschiedschrijving
onontbeerlijk en onvervangbaar is.)
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In het kielzog van bovengenoemde historische belangstelling is er ook rond de
verzetsgroep Die weiße Rose veel nieuw materiaal boven tafel gehaald. Inge
Aicher-Scholl schreef al een aantal jaren geleden een uitvoerige studie over de
activiteiten van de voornamelijk uit intellectuelen bestaande groep (Die weiße Rose,
Fischer) en vele andere boeken volgden. Twee films werden er in 1982 gemaakt:
Michael Verhoevens Die weiße Rose en Vijf laatste dagen van Percy Adlon, beide
met Lena Stolze in de rol van Sophie Scholl. De Tübingse germaniste Inge Jens dezelfde die na de dood van Peter de Mendelssohn het editeren van de dagboeken
van Thomas Mann op zich heeft genomen - heeft nu het boek gemaakt dat nog
ontbrak: een keuze uit brieven en dagboekaantekeningen van Hans en Sophie Scholl,
uitvoerig becommentarieerd en van een register voorzien.
Toen Hans en Sophie Scholl op 22 februari 1943 wegens hoogverraad werden
terechtgesteld, waren zij respectievelijk 25 en 23 jaar oud. Hun jeugd had zich onder
het kwade gesternte van het nationaal-socialisme voltrokken, veel kans op een
volwaardige geestelijke groei tot volwassenheid leek er sinds 1933 niet te bestaan.
Uit de brieven en dagboekaantekeningen die vanaf 1937 van beiden bewaard zijn
gebleven blijkt echter dat het nazisme zo totalitair niet was of er bestonden nog
eilandjes in de Duitse samenleving, waar het denken onafhankelijk kon zijn en waar
de geest zich kon ontwikkelen. In het geval van Hans en Sophie Scholl is de basis
van hun afkeer van het nationaal-socialisme een christelijk-humanistische
levensbeschouwing, een combinatie van onwankelbaar verlangen naar het goede,
ware en schone enerzijds en een vooral uit het voorbeeld van Christus puttende
offermoed anderzijds. Langzaam kristalliseren zich de overtuigingen bij beiden uit,
het is er niet allemaal zo maar. Pas tijdens zijn verblijf als hospitaalsoldaat aan het
front in Frankrijk ziet Hans het zinloze en onrechtvaardige van de oorlog langzaam
in. Het lijden van de gewonden en het sterven om hem heen brengen hem tot andere
inzichten over ‘diesen gottverfluchten Krieg’. Veel is in de brieven sprake van de
natuur, waaruit hij zijn voorstelling van het volmaakte put, en vooral ook van de
literatuur waaraan hij zijn denken ontwikkelt: Léon Bloy, Stephan George, Rilke,
Nietzsche, Pascal, Bernanos, Baudelaire, en later, tijdens zijn verblijf aan het
Russische front, Dostojewski. In Frankrijk zet hij zich aan het vertalen van André
Gide.

Demonische krachten

Hans Scholl

Sophie ontwikkelt zich in de tien jaar waarvan haar brieven en dagboeknotities
getuigen van een nooit geheel en al van ernst gespeende bakvis tot een naar waarheid
en inzicht zoekende vrouw. Haar weerzin tegen de oorlog en tegen de demonische
krachten die aan de macht zijn hoeft zich bij haar echter niet eerst te ontwikkelen,
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die is er spontaan: al op haar zeventiende verlangt ze van haar naar het front
vertrekkende vrienden de belofte nooit op iemand te schieten.
Zowel Hans als Sophie zijn briljante stilisten. De brieven zijn met grote spankracht
en gedrevenheid geschreven, het dagboek dat Hans aan het front in Rusland schreef
legt sfeer en landschap, mensen en situaties, gevoelens en gedachten heel precies
vast.
Vanzelfsprekend moesten Hans en Sophie in hun brieven rekening houden met
de alom tegenwoordige censuur, zeker sinds zij beiden wegens hun activiteiten in
de verboden ‘Bündische’ jeugdorganisatie verhoord en bestraft waren. De brieven
bevatten daarom slechts verborgen toespelingen op hun werk in het verzet en ook
hun kritiek op de Nazi's wordt steeds indirect geuit. Tussen wat verwoord wordt en
wat verzwegen moet worden, maar waarvan de lezer wel weet heeft, bestaat een
tragische spanning.
Meer dan welke beschrijving ook zijn het deze brieven en aantekeningen die deze
twee jonge mensen tot leven wekken en met hen een grote vriendenkring van
intellectuelen die er in de moeilijkste jaren nog in slagen hun integriteit te bewaren.
De door Inge Jens aan de brieven toegevoegde verduidelijkingen in dit mooi
verzorgde boek zijn zorgvuldig gedoseerd en dragen er toe bij dat deze Briefe und
Aufzeichnungen meer bieden dan het puur persoonlijke: ze geven ook een beeld van
een generatie en van een intellectuele cultuur die aansluit bij wat voor de voorafgaande
jaren in Klaus Manns Wendepunkt is beschreven en waarin op een indrukwekkende
manier duidelijk wordt wat Geist en Ungeist van elkaar onderscheidt.
■
Op uitnodiging van het Genootschap Nederland-Duitsland zal dr. Inge Jens
volgende week een lezing houden over het onderwerp: ‘Die weiße Rose: Motive
studentischen Widerstands gegen das NS-Regime 1942/1943’. In de volgende
plaatsen:
Amsterdam 26 nov. 20 uur, Goethe Instituut, Herengracht 470.
Den Haag 27 nov. 20 uur, Deutsche Schule, van Bleiswijkstraat 125.
Utrecht 28 nov. 20 uur, Muntstraat 2, zaal 216.
Nijmegen 29 nov. 19.30 uur, Erasmusgebouw, Erasmusplein 1.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

17

Moraal van het burgerschap
Over burgerlijke ongehoorzaamheid
Burgerlijke ongehoorzaamheid Over grenzen aan politieke
gehoorzaamheid in een democratische rechts- en verzorgingsstaat door
dr. G. Manenschijn Uitgever: Ten Have, 230 p., f25, Peter Verwey
De verhalen van minister Ruding van Financiën onthullen de ware aard van het
no-nonsense-beleid van dit kabinet. De uitkeringen omlaag, de collectieve lasten
naar beneden, want zo krijgen werklozen een prikkel om weer aan de slag te gaan
en kan de markt zijn heilzame werking in het economisch proces beginnen. Deze
doelmatigheid waarmee het kabinet zijn beleid legitimeert, is in strijd met ideeën
over rechtvaardigheid, die in de verzorgingsstaat zo'n belangrijke rol spelen.
Oppositieleider Den Uyl heeft tijdens de algemene beschouwingen naar voren gebracht
dat dit beleid op de lange termijn leidt tot een tweedeling van de samenleving. De
solidariteit waarop de verzorgingsstaat berust wordt ondermijnd. En er ontstaat een
kloof tussen werkenden en niet-werkenden, waarbij de laatsten meer moeten opdraaien
voor de kosten van economisch herstel dan anderen. Terwijl ze later, wanneer de tijd
van economisch herstel is aangebroken, waarschijnlijk niet meer zullen profiteren
van de nieuwe economische groei, bijvoorbeeld omdat ze al te oud zijn geworden.
Vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid is er dus nogal wat af te dingen op het
nononsense-beleid. Zouden de jongens die nu bij tante Truus zitten niet tot acties
van burgerlijke ongehoorzaamheid kunnen overgaan omdat dit beleid in strijd is met
sociale grondrechten?
In de nieuwe grondwet, die in 1983 in werking trad, nemen sociale grondrechten,
naast de meer klassieke grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting, vereniging
en vergadering, een vooraanstaande plaats in. ‘De bestaanszekerheid der bevolking
en spreiding van welvaart,’ zo luidt de tekst van artikel 20, ‘zijn voorwerp van zorg
der overheid’. Een beleid dat leidt tot een tweedeling van de samenleving lijkt ondanks
de vage formulering met dit artikel op zeer gespannen voet te staan. Den Uyl betoogde,
geheel in lijn met de opvattingen binnen de PvdA, neergelegd in het Rapport Van
Thijn over burgerlijke ongehoorzaamheid, dat acties van burgerlijke
ongehoorzaamheid (nog) niet tot de mogelijkheden behoren. Dit PvdA-rapport over
burgerlijke ongehoorzaamheid stelt namelijk: ‘Bij de verdediging van de fundamenten
van de verzorgingsstaat heeft de PvdA - daargelaten nog de principiële argumenten
- meer te verwachten van een politiek die gericht is op handhaving en respect van
de wet dan van een politiek die inspeelt op ontduiking, overtreding en
ongehoorzaamheid.’
De theoloog en filosoof Gerrit Manenschijn, wetenschappelijk hoofdmedewerker
aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit, neemt een soortgelijk standpunt
in. In zijn boek Burgerlijke ongehoorzaamheid. Over grenzen van politieke
gehoorzaamheid in een democratische rechts- en verzorgingsstaat komt hij tot de
conclusie ‘dat burgerlijke ongehoorzaamheid met name geeigend is om
vrijheidsrechten te claimen en niet zozeer sociale grondrechten’. Zijn belangrijkste
argument hiervoor is dat het claimen van sociale grondrechten gemakkelijk kan
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ontaarden in belangenstrijd. In belangenstrijd gaat het om ‘eigenbaat’, terwijl
burgerlijke ongehoorzaamheid zich juist kenmerkt door ‘onbaatzuchtigheid’, aldus
Manenschijn. Hij voegt eraan toe ‘dat de wijze waarop de laatste tijd over burgerlijke
ongehoorzaamheid wordt gesproken erop wijst dat men een nieuwe methode meent
te hebben gevonden om belangen veilig te stellen’.

Gewetensopvatting
Ondanks deze nogal behoudende conclusie levert Manenschijn een diepgravende en
interessante studie. Hij plaatst burgerlijke ongehoorzaamheid in de traditie van de
politieke filosofie en ethiek. Daarnaast besteedt hij uitgebreid aandacht (een derde
deel van het boek) aan het calvinistische denken over gehoorzaamheid aan de
staatsmacht. Vaak heeft het boek door zijn losse opzet meer weg van een inleiding
in de politieke filosofie, met als rode draad het thema burgerlijke ongehoorzaamheid.
Zijn belangrijkste probleem is het vinden van harde argumenten voor burgerlijke
ongehoorzaamheid. Een beroep op het geweten is een weinig overtuigend argument
vanwege het subjectieve karakter van gewetensopvattingen. Tegenover de juridische
argumentatie die stelt dat wet wet is, wanneer deze op democratische wijze tot stand
is gekomen, kan een beroep op het geweten immers niet veel uitrichten. Manenschijn
poogt daarom een middenpositie te vinden tussen het beroep op het subjectieve
geweten en de formeel juridische argumentatie. Deze positie noemt hij ‘moraal van
het burgerschap’, en hierin worden recht en moraal met elkaar verbonden. Dat wil
zeggen, dat een wet niet alleen wet is als deze op een bepaalde, democratische wijze
tot stand is gekomen. Een wet, het recht in het algemeen, moet volgens Manenschijn,
ook een minimum aan moraal bezitten. Elke wet moet dan in overeenstemming zijn
met een aantal eenvoudige morele regels, die door iedereen geaccepteerd zullen
worden. De vraag is natuurlijk of dergelijke morele regels er ook zijn.
Manenschijn gaat nu uit van de volgende stelling: iedereen heeft belang bij een
geordend, niet-gewelddadig samenleven. Immers, in een ongeordende, chaotische
toestand is niemand zijn leven zeker; daar heerst om met Hobbes te spreken de oorlog
van allen tegen allen. Welnu, betoogt hij, op grond hiervan is het gemakkelijk in te
zien dat ‘overleven en samenleven slechts mogelijk is als de grondregels “niet doden”,
“niet stelen”, en “niet liegen” zijn geaccepteerd, en als de institutionele vormgeving
van die regels plaats vindt volgens de principes van gelijkheid en wederkerigheid.’
Dit rationele inzicht is de spil van Manenschijns ‘moraal van het burgerschap’. En
op grond hiervan meent hij dat bepaalde acties van burgerlijke ongehoorzaamheid
kunnen worden gerechtvaardigd: in die gevallen waar de overheid wetten uitvaardigt
of beslissingen neemt die hiermee in strijd zijn. Rassendiscriminatie. Manenschijn
geeft hier het voorbeeld van het optreden van Maarten Luther King, is in strijd met
de principes van gelijkheid en wederkerigheid. Persbreidel en beperking van de
vrijheid van meningsuiting zijn volgens Manenschijn in strijd met de grondregel
‘niet liegen’. Door het beperken van de vrije discussie wordt namelijk het zoeken
naar waarheid belemmerd. Een zeer onbillijke [be]lastingheffing is in strijd met de
gron[dre]gel ‘niet stelen’.
Vervolg op pagina 18
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Ongehoorzaam
Vervolg van pagina 17
De vraag of een strikt doelmatig economisch beleid, gericht op denivellering en
bezuiniging, ook niet in strijd is met deze grondregel of met de principes van
gelijkheid en wederkerigheid, komt helaas niet expliciet aan de orde. Het enige
uitgewerkte voorbeeld dat Manenschijn geeft heeft betrekking op de plaatsing van
kruisraketten. Veel mogelijkheden ziet Manenschijn niet voor acties van burgerlijke
ongehoorzaamheid in het kader van economische rechtvaardigheid. In het algemeen,
zegt hij, is elk sociaal recht economisch gezien een kostenfactor. En in een tijd van
laagconjunctuur zijn dit soort acties zelden produktief. Dit lijkt met nu juist het
probleem. Het gaat om de principiële opvatting van rechtvaardigheid in het beleid
van dit kabinet: de zwaksten draaien meer op voor de kosten van economisch herstel.
De FNV heeft in een lesbrief over burgerlijke ongehoorzaamheid een duidelijker
standpunt ingenomen. In principe is de FNV van mening dat burgerlijke
ongehoorzaamheid mag ‘wanneer als gevolg van het overheidsbeleid zulke
maatschappelijke ongelijkheden ontstaan dat deze niet meer als in het algemeen
belang van iedereen kunnen worden verdedigd’. In de opvatting van de FNV is sprake
van onrechtvaardigheid als bepaalde groepen van burgers tot de constante verliezers
gaan behoren. Het is duidelijk dat tussen de aangesloten bonden weinig
overeenstemming bestaat over de vraag of deze grens nu al bereikt is. Alleen de
radicalere voedingsbond lijkt hiertoe geneigd.
Het ontbreken van een uitgewerkt en meer principieel deel over burgerlijke
ongehoorzaamheid en sociale grondrechten vind ik een gemiste kans om meer
duidelijkheid te scheppen in de theorie over burgerlijke ongehoorzaamheid. Te meer
daar het gedeelte over de calvinistische traditie weinig toevoegt aan de door
Manenschijn geschetste opvatting over burgerlijke ongehoorzaamheid. In dit deel
betoogt Manenschijn dat de moraal van het burgerschap niet in strijd behoeft te zijn
met de eis van christelijke naastenliefde. Aangezien het eerste een kwestie is van
rationeel inzicht en het tweede van geloof, verzoent Manenschijn rede en geloof met
elkaar. Voor het probleem van burgerlijke ongehoorzaamheid lijkt me een dergelijke
verzoening niet van groot belang. Echter, de calvinistische visie op gehoorzaamheid
aan de staatsmacht wordt hierdoor wel bijgesteld. Paulus' beroemde brief aan de
Romeinen lijkt toch een bijna absolute gehoorzaamheid te verdedigen, want ‘wie
zich tegen de overheid verzet, wederstaat een instelling Gods...’ Dit kwam enige
jaren geleden ook naar voren in de discussie over de affaire-Aantjes. Manenschijn
zwakt deze absolute gehoorzaamheid aanmerklijk af. Gelukkig! Maar voor het
verdedigen van sociale grondrechten door middel van acties van burgerlijke
ongehoorzaamheid biedt zijn theorie te weinig houvast.
■
Peter Verwey is als docent verbonden aan de School voor de Journalistiek te
Utrecht.
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Johan Polaks favorieten
Zeven kleine studies door Johan Polak Uitgever: A.P. ten Bosch, 61 p.,
f19,50
Jan Fontijn
Het zal weinigen tegenwoordig bekend zijn dat zo'n dertig jaar geleden de uitgever,
classicus en essayist Johan Polak zich polemisch keerde tegen de poëzie van de
Vijftigers. Hij deed dat in het Amsterdams tijdschrift voor letterkunde, waarvan hij
samen met onder anderen W.J. Simons en de filosoof Staal redacteur was. De
polemiek is in zoverre interessant omdat deze niet alleen een onverwacht felle Johan
Polak laat zien maar ook omdat ze heel duidelijk aangeeft welk standpunt Johan
Polak, jaren voordat hij als groot uitgever met een indrukwekkend fonds naar buiten
trad, innam ten aanzien van literatuur en de literaire traditie.

Johan Polak
BERT NIENHUIS

Wat hem in Luceberts ‘weerzinwekkende en walgelijke woordenkraam’ hindert
is het ontbreken van elke vaste lijn, elk prosodisch schema, elke incantatie. Maar
wat hem het meest tegenstaat is het feit dat bij de experimentelen geen enkel besef
is, dat zij ‘bij elke publikatie wedijveren met twintig eeuwen, die aan hen vooraf
gegaan zijn, om van de klassieke oudheid nog te zwijgen’. Polak wil de
veronderstelling uitbannen dat de werken van vorige dichtersgeneraties slechts in
het museum thuishoren. Slechts de enkele gedichten van Lucebert, die wat vorm
betreft aansluiten bij de traditie, kunnen bij hem door de beugel. Een gematigd
Vijftiger als Remco Campert kon bij de redactie wel genade vinden; zijn gedichten
worden in het tijdschrift afgedrukt. Ongetwijfeld zal Johan Polak nu wat milder
gestemd zijn tegenover de poëzie der Vijftigers en moeten erkennen, - recent
onderzoek heeft dat aangetoond - dat deze dichters absoluut niet vanuit een nulpunt
hebben geschreven, maar een grote waardering zal hij voor hen zeker niet hebben.
Waar zijn waardering wel naar uitgaat is op twee manieren te achterhalen. Allereerst
door zijn fondslijst te nemen en de werken te noteren die hij heeft uitgegeven.
Vervolgens de essays te lezen die hij in de loop der jaren heeft geschreven. Wie de
in de essays geciteerde of besproken literatuur confronteert met de fondslijst zal zien
hoe vaak er sprake is van dezelfde werken. (Johan Polak is, zoals algemeen bekend
is, een van de weinige uitgevers in Nederland wiens fonds zo duidelijk zijn
persoonlijke voorkeur verraadt.) Hij zal bovendien constateren dat de
symbolistisch-decadente literatuur rond 1900 een belangrijke kern uitmaakt van zijn
waardering. Reken daartoe Boutens en Leopold, wier verzamelde gedichten hij uitgaf,
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Couperus, Huysmans (vooral A rebours), Flaubert en Mallarmé. Sterk bepalend voor
de literatuur van deze schrijvers is dat hun werk niet alleen een zeer persoonlijke
verwerking is van het klassieke erfgoed maar ook de basis heeft gelegd voor de
moderne literatuur. Die scharnierfunctie maakt de symbolisten zo belangrijk. Dat zij
naar de toekomst verwijzen, blijkt heel duidelijk uit de vele grote schrijvers die in
de twintigste eeuw in hun kielzog vaarden: Kaváfis bijvoorbeeld, wiens werk een
schitterend commentaar en verwerking is van de klassieke literatuur en cultuur, en
om dichter bij huis te blijven: Van Eyck, Bloem en natuurlijk Ida Gerhardt. En wat
de prozaïsten betreft moet natuurlijk Marguerite Yourcenar genoemd worden, wier
vertaalde romans hoogtepunten zijn in het fonds van Athenaeum.

Provocerende manieren
Symbolisten en decadenten op het einde van de 19de eeuw experimenteerden niet
alleen met vormgeving maar ook met vormen van leven. Op soms provocerende
manieren onderzochten ze in hoeverre hun hang naar estheticisme en naar meer
afwijkende vormen van seksualiteit in leven en werk opgenomen konden worden.
Het is dan ook nauwelijks te verwonderen dat ook die lijn in fonds en essays van
Johan Polak aanwezig is in de keuze van zijn favoriete auteurs, zoals Witold
Gombrowicz en Gerard Reve.
Eerder genoemde namen en natuurlijk nog vele andere verwante schrijvers komen
we tegen als we de oude jaargangen van Het Amsterdam voor letterkunde uit de jaren
vijftig en de Cartons voor letterkunde uit de jaren zestig doorbladeren. Van beide
tijdschriften was Johan Polak redacteur. Men komt er ook essays in tegen, bijvoorbeeld
de essays die hij samen met Staal schreef over Leopold.
Er zijn nu eindelijk een paar bijdragen die hij voor de NRC schreef in een boekje
bij elkaar gezet. Zeven kleine studies noemde de schrijver deze bundel. Wie hem
kent, deze welsprekende en vriendelijke mens die zo met nadruk bescheiden is, zal
er niet over verbaasd zijn dat hij zijn bundel inleidt met een captatio benevolentiae,
het vragen om goedgunstige aandacht. Na lezen van zijn boekje, waarin zovelen van
zijn favoriete auteurs de revue passeren, zal niemand meer verbaasd zijn over Johan
Polaks verontwaardiging indertijd over de ‘traditieloze’ Vijftigers.
■
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Anekdote
Siegfried Woldhek

Herfst 1984 (1980, 1981, 1982, 1983)

Sisyphus moet duwen
Peter Roseis gewone geschiedenis
Mann & frau door Peter Rosei Uitgever: Residenz Verlag, 120 p.,
Importeur: Nilsson & Lamm, f31,45
Hans Hom
Als voor Peter Rosei ‘het opschrift van de grote wereld’, zoals hij ergens schrijft,
‘zou kunnen luiden: mijn ogen!’, dan weet de lezer wanneer hij de nieuwe roman
van deze auteur in handen heeft, dat hij geen studeerkamerliteratuur hoeft te
verwachten. En inderdaad stuit hij al lezende op talloze ogenzinnen: ‘Boven de stad
koepelde zich de blauwste hemel, die alleen onderaan, waar hij op de daken rustte,
door het opstijgende stof vertroebeld werd’; ‘Het stadsgebied was vlak en men kon
het, de standplaatsen van de peppelzuilen met elkaar verbindend, van onderaardse
wateraders doorsneden denken’; ‘De boten lagen op de oever; een, die iets verder
in het water hing, deinde’ - een willekeurige greep uit een indrukwekkend rijk bestand.
Stuk voor stuk mooie waarnemingen, rustig verwoord - en hoe is het dan toch
mogelijk dat althans deze lezer, die zichzelf bovendien vooral als een ‘ogenmens’
ervaart, hoe langer hoe ongeïnteresseerder raakt en het boek ten slotte met een
uitgehold gevoel als na een slechte televisieavond dichtslaat?
Dit raadsel heeft mij lange tijd beziggehouden, houdt mij nog steeds bezig, en is
des te raadselachtiger omdat ik een soort natuurlijke neiging bij mijzelf bespeur de
goede waarnemer direct en onvoorwaardelijk te vertrouwen: de goede waarnemer
liegt niet.
Dat precieze observaties ook altijd en automatisch met grote of al belangwekkende
literatuur samengaan, zoals ik tot dusverre voetstoots heb aangenomen, is een mening
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die blijkbaar enige bijstelling behoeft, en deze ontdekking heeft Peter Roseis laatste
boek Mann & Frau dan in ieder geval toch opgeleverd.
De problemen met wat het boek wil, beginnen al bij de flaptekst, die zo al niet
door Rosei zelf geschreven, dan toch door hem goedgekeurd is: ‘Denken wij ons de
volgende bekende geschiedenis in: een man en een vrouw beiden met een goede
positie, zijn een verbintenis aangegaan, die nu stukloopt en tot een scheiding leidt
met akelige gevolgen: hij wordt alcoholist, zij legt het met allerlei mannen aan, het
kind van hen samen ontspoort: alledrie gaan ze te gronde, ieder op zijn manier.
Denken we ons nu in - en daarmee komen we de in dit boek vertelde “geschiedenis”
in elk geval dichter op het spoor - dat het allemaal op precies de tegenover gestelde
manier was verlopen: was dan alles goed geweest, was dan alles terecht gekomen?’
Deze laatste vraag, waarop het antwoord de lezer niet anders dan volmaakt
onverschillig kan zijn, wordt tot zijn verbazing gevolgd door de vaststelling: ‘Tegen
het streven om van de literatuur als het ware bij iedere alinea een happy end te
verlangen, gaat Peter Rosei in waar dat nodig is.’ Neemt Peter Rosei zijn publiek
hier nog wel serieus, vraag je je af. In ieder geval is de literatuur, zeker op het plan
waarop ook Rosei zelf haar wenst te bedrijven, nooit en te nimmer aan het platte
verlangen naar een happy end tegemoetgekomen. Men steekt wel heel gemakkelijk
de overwinning in zijn zak als men de te nemen hindernis eigenhandig opwerpt, als
bij een partij schaak tegen zichzelf. De schrijver weet trouwens heel goed dat althans
zijn lezers geen happy end van hem verwachten, en als ze dat al deden, dan heeft hij
hen ook vöór zijn laatste boek al consequent weten teleur te stellen. Wat zij wel van
hem verwachten, met een zeker recht van hem mogen verwachten en wat ook hij
zelf van een schrijver verwacht, brengt hij onder woorden in de opmerking vooraf
bij zijn in 1981 gebundeld verschenen Frühe Prosa: ‘Ik meen namelijk dat het werk
van een kunstenaar niet bestaat in het bedenken van nieuwigheden, maar in het
ontwikkelen van een beeld van de wereld, van een geluid dat raakt. Wat ik van de
kunstenaar verlang, zou men ook zo kunnen zeggen: hij moet ons ogen verschaffen
waarmee wij de wereld kunnen zien.’

Houtsnede van Wendelien Schönfeld (uit ‘Een mensenkompas’ door Peter Rosei, Kwadraat)

Weinigen zullen tegen deze opvatting - de ietwat ongelukkige formulering
daargelaten, die, letterlijk genomen, ‘ons’ tot oogloze wezens degradeert, gedoemd
om zonder de lichtbrengende kunstenaar blind in duisternis rond te kruipen - ernstige
bezwaren hebben. Ze kan dan ook een paar regels lager, in de vorm van een
uitnodiging, zo men er al geen bevel in wil horen, worden gevarieerd: ‘Het werk van
een kunstenaar heeft slechts in zoverre iets met waarheid of onwaarheid uit te staan,
dat hij ons hoofd vastpakt, een bepaalde kant uit draait en zegt: Kijk!’
Nu is het met veel mensen zo, en tot hen behoort ook de bespreker, dat niets zo
irriterend kan zijn als beetgepakt te worden, en zeker bij het hoofd. Er moet al iets
buitengewoons worden geboden wil deze irritatie zich niet tegen de beetpakker keren.
Nu dan: ondanks alles met een zekere hoop en verwachting - want waarom zou je
anders een boek openslaan? - in de door Peter Rosei aangeduide richting kijkend
ontwaar ik, behalve op bijna elke bladzijde wel een fraaie beschrijving, niets dat mij
raakt, aangaat, beweegt, verandert. (Wanneer iemand de woorden ‘kunst’ en
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‘kunstenaar’ zo royaal in de mond neemt als Rosei dat doet, dan hoeft men ook met
zijn eisen niet krenterig te zijn.) Met dat ‘veranderen’ worden hier nu niet direct de
plotselinge blikseminslagen van de Verlichting bedoeld, noch dat men van een Saulus
ineens een Paulus wordt, maar bescheidener: dat je niet meer bent, die je was, alsof
je iets beleefd hebt. Op elk ander vlak kan ‘kunst’ niet meer zijn dan een al of niet
edel tijdverdrijf (waar niets op tegen is zo lang niet iets anders wordt gepretendeerd).
In het leven van ‘man & vrouw’ en hun kind na de scheiding gebeurt, geheel
volgens de bedoelingen van de schrijver, niets; hun levens volgen, afgezien misschien
van dat van het kind, een gestadig vallende lijn: ze lopen af. Men sukkelt als het ware
naar het einde toe, alsof de motor is afgezet. Ogenschijnlijk verlopen veel levens zo,
je gelooft het overal om je heen waar te nemen. Het is een gemeenplaats, een banale
waarheid of, zoals het in de flaptekst heet: de ‘bekende geschiedenis’.

Mismoedigste ogenblikken
Het gaat er tegenwoordig in de literatuur misschien wel minder dan ooit om,
buitengewone geschiedenissen te vertellen - het ‘groots en meeslepend leven’ kan
zo langzamerhand wel als een burgermansdroom worden beschouwd - veelal gaat
het er om, van het ogenschijnlijk bekende steeds weer het onbekende te maken.
Evenmin als Peter Rosei kijkt de lezer halsreikend uit naar alweer een nieuwe
‘nieuwigheid’, maar hij wil iets lezen waardoor zijn eigen, ogenschijnlijk banale
werkelijkheid zin krijgt - hij wil niet vergeten, maar beleven. En wat dat betreft stelt
het nieuwe boek van Peter Rosei hem hevig teleur. De ‘bekende geschiedenis’ wordt
hierin niet een onbekende, integendeel; ze wordt maar al te bekend. Op het ‘Kijk!’
van de schrijver ziet de lezer slechts een paar willens en wetens machteloze mensen
tobben, zoals wij allemaal in onze mismoedigste ogenblikken. En daar zou nog
helemaal niets op tegen zijn als deze mensen op een boeiende wijze zouden tobben,
als de lezer van hun getob wijzer werd, zodat hij zelf op de een of andere manier
gesterkt zou kunnen doortobben: niets van dat al. Zelfs - vooral! - Kafka, tegen wie
Rosei vroeger toch zwaar aanleunde, had meer hart, meer respect voor zijn figuren,
die hij niettemin
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onverbiddelijk naar hun einde toe schreef. Maar voor het zover was gunde hij hun
toch menige triomf en lukte het hun toch af en toe om... De demonstratiemodellen
bij Rosei daarentegen krijgen al bij voorbaat geen schijn van kans. Hij laat hen niet
eens meer de arena binnengaan, maar schiet hen af, zoals vroeger de bisons vanuit
de trein, terwijl de schutter zelf buiten schot blijft.
Het is inderdaad de afstand die tussen hem (en door het gebruik van het
komplotterende ‘wij’ als vertelpersoon ook tussen ons) en zijn personages wordt
aangebracht, waardoor de geschiedenis van de man en de vrouw nog de schijn kan
krijgen van een ‘geschiedenis’, zoals geweerschoten in de verte allereerst aan strijd
doen denken, niet direct aan een eenzijdige slachting. Mann & Frau gaat niet over
de strijd van twee mensen, het is de geschiedenis van een executie. De laatste zin
van het boek: Lassen wir ihn gehen, moet dan ook niet gelezen worden als een
vrijspraak, maar als de definitieve terechtstelling van de man Murad.
Eigenlijk heeft Peter Rosei nooit anders dan executiegeschiedenissen geschreven
- en ook hierop zou men met het volste recht kunnen zeggen: ‘En wat dan nog? Heeft
Kafka soms iets anders gedaan?’ Ja, is het antwoord, Kafka heeft iets anders gedaan,
Kafka heeft over meer geschreven dan alleen maar over de uiteindelijke terechtstelling,
en dat meer maakt nu precies de grote schrijver uit. Kafka laat niets weg, hij vertelt
als het ware de hele Sisyphus-mythe, niet enkel ‘hoe het afloopt’. Zoals voor veel
anderen verbeeldt ook voor Peter Rosei alleen het staartje van deze mythe de laatste
waarheid. In een opstel uit 1982* heet het:
‘Ten slotte komen wij een ridder tegen. Wij groeten hem. Maar hij houdt het hoofd
afgewend. Dus vragen wij hem: Don Quichote, ben jij het, de menselijkste mens? Zoekt gij de menselijkste mens, zegt hij, dan moet ge u aan die daar houden. - Hij
wijst over de vlakte, die in de verte door stenen heuvels wordt begrensd. Eerst zien
wij niet wat hij bedoelt. Dan pas ontwaren we iemand, qua afmetingen te vergelijken
met een luis, die minuscule steentjes langs de hellingen omhoog probeert te rollen.’
Ik wil er nu aan voorbijgaan dat ook dit beeld nogal ongelukkig is geformuleerd;
waar het op aan komt is dat het maar een halve waarheid vertegenwoordigt. Deze
menselijke luis heeft namelijk niet zijn hele leven lang zijn steen tegen de helling op
gewenteld. Hij heeft een voorgeschiedenis, inderdaad: een geschiedenis die zelfs dat
stenenduwen een zin verleent (zonder dat deze - toegegeven - het gruwelijke daarvan
minder gruwelijk maakt). Sisyphus, zo verhaalt de mythe, had tegen zijn buurman
Autolycus eindelijk het bewijs in handen weten te krijgen waarmee deze laatste als
de dief van zijn vee kon worden ontmaskerd. Na een aantal buren als getuigen te
hebben opgetrommeld, gaat Sisyphus samen met hen naar Autolycus' stal, wijst de
gestolen dieren aan, maar verdwijnt dan, wanneer het gekrakeel met de dief eenmaal
goed is losgebarsten, stilletjes uit de stal, loopt vliegensvlug naar de achterkant van
Autolycus' huis, gaat naar binnen en verleidt, terwijl buiten het tumult voortduurt,
diens dochter (die hem dan later een zoon baart: de al even sluwe Odysseus). Dezelfde
Sisyphus is niet alleen de stervelingen te slim af, hij verstout zich - en daarmee is hij
pas werkelijk ‘de menselijkste onder de mensen’ - het tegen de dood zelf op te nemen:
met een list slaagt hij erin Hades in diens eigen boeien te slaan en gevangen te zetten,
zodat al die tijd ‘niemand kon sterven, zelfs niet mannen die onthoofd of in stukken
gesneden waren’.
*

‘Poging de natuur te kritiseren. Een fragment.’ Vertaling Hans. W. Bakx. In: Raster 23, De
Bezige Bij 1982.
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Toegegeven alweer: het zijn slechts voorlopige overwinningen. Op meer mogen
we niet rekenen - maar met minder willen we het ook niet doen! Peter Rosei echter
maakt zich liever niet moe. Hij is niet geïnteresseerd in de vechtende luis Sisyphus,
alleen in diens straf.
■

Uitverkoren

Dagrest door Judith Herzberg (G.A. van Oorschot). De nieuwe dichtbundel
van Judith Herzberg. Zie pagina 7
Arthur Lehning en Mondriaan - Hun vriendschap en correspondentie door
Yve-Alain Bois (Van Gennep). Een documentaire met gesprekken, brieven,
teksten en foto's. Zie pagina 3
Foreign Affairs door Alison Lurie (Random House/Van Ditmar). Een roman
over twee hooggestemde academici in het buitenland en hun emotionele
perikelen. Zie pagina 12
Naar de bliksem? ik niet door Renate Rubinstein (Meulenhoff). De omvangrijke
nieuwe bundel columns van Tamar als een buffer tegen het doemdenken.
Kritiek van de cynische rede door Peter Sloterdijk (De Arbeiderspers). De
Nederlandse vertaling in twee delen van het geruchtmakendste filosofische werk
van de laatste tijd.

Uitgelezen

VN-top-10 fiction
1. (1)

Kees van Kooten, Modermismen, (De
Bezige Bij)

2. (4)

Jona Oberski, Kinderjaren, (Bzztöh)

3. (3)

Gerard Reve, De Stille Vriend, (Manteau)

4. (2)

W.F. Hermans, De zegelring, (De Bezige
Bij)

5. (-)

Frederick Forsyth, Het vierde protocol,
(A.W. Bruna)

6. (-)

Renate Rubinstein, Naar de bliksem? ik
niet, (Meulenhoff)
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7. (10)

Hannes Meinkema, Te kwader min,
(Contact)

8. (5)

Umberto Eco, De naam van de roos, (Bert
Bakker)

9. (8)

Umberto Eco, Naschrift bij ‘De naam van
de roos’, (Bert Bakker)

10. (7)

Marja Brouwers, Havinck, (De Bezige
Bij)

VN-top-10 non-fiction
1. (1)

Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog,
deel 11A (Nederlands Indië),
(Staatsuitgeverij)

2. (-)

Pieter Lakeman, Het gaat uitstekend.
Zwendel en wanbeleid in het Nederlandse
bedrijfsleven, (De Haan)

3. (2)

Klazien Sybrandy, Zorg jij dat ik niet
meer wakker word, (Anthos)

4. (3)

Lillian Rubin, Vrouwen, mannen en
intimiteit, (Maarten Muntinga)

5. (4)

Lillian Rubin, Intieme vreemden, (Ambo)

6. (9)

Doe meer met kaas, ruim 100 recepten
met onze Nederlandse kaassoorten,
(Nederlands Zuivelbureau)

7. (-)

Van Kooten en De Bie, De
Bescheurkalender, (Harmonie)

8. (7)

Van Dale, Groot woordenboek der
Nederlandse taal, complete uitgave in 3
delen, (Van Dale lexicografie)

9. (5)

H.S. Kushner, Als 't kwaad goede mensen
treft, (Ten Have)

10. (8)

Dr. Wayne W. Dyer, Niet morgen maar
nu, (A.W. Bruna)

Deze top-10 is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
■ Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeck, v.
Mandersloostraat 19 ■ Amersfoort; De Algemene Boekhandel, Leusderweg 184 ■
Apeldoorn; Nawijn & Polak Marktplein 24 ■ Arnhem; De Gelderse Boekhandel,
Koningstraat 31 ■ Assen; Iwema, Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein
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20 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Breda; J. J van
Turnhout, Grote Markt 18 ■ Bussum; De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■
Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236 ■ Deventer; Praamstra, Lange
Bisschopstraat 41 ■ Dordrecht; Vos en Van der Leer, Sterrenburgplein 129 ■
Eindhoven; Van Piere, Rechtestraat 62 ■ Emmen; Gerard Jansen, De Weiert 88
■ Geleen; Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■
's-Gravenhage; Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v.
Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker, Rijksstraatweg 205 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerlen; Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom,
Heerenweg 67-69 ■ Hengelo; Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch;
Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■ Hilversum; Harkema's Boekhandel, Havenstraat
105-107 ■ Hoogeveen; C. Pet, Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban
46-48 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Laren; Larense
Boekhandel; Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■
Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■
Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidschenhage, Kamperfoelie 12-14 ■
Lelystad; De Brunte, ‘Lelycenter’ ■ Lelystad; Boom Boekhandel, ‘De Gordiaan’
■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Oegstgeest; De Kler,
Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks, Walplein 3 ■
Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Sittard; Boekhuis Sittard,
Limbrichterstraat 44 ■ Sneek; Baarda, Grootzand 43-45 ■ Soest; Van de Ven's,
Soesterbergsestraat 53 ■ Spijkenisse; Voskamp, Nieuwstraat 105 ■ Tilburg;
Gianotten, Heuvelpoort 359 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■
Vlissingen; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat 54 ■
Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■ Woerden;
Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■ Zoetermeer;
Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9.
Aan deze top-tien wordt tevens medegewerkt door de niet-Libris boekhandels:
Amsterdam: K.H. Veenstra, Utrechtsestraat 18A: Rotterdam: Donner Boeken BV,
Meent 80.
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Toergenjev
Vervolg van pagina 9
vrouwspersoon, genaamd Alice, door de lucht en door de tijd wordt meegevoerd
langs allerlei historische taferelen. Zo'n vrouwspersoon moet toen in de mode geweest
zijn, denk maar aan Multatuli's Fancy.
Het laatste verhaal in de bundel, het Lied van de triomferende liefde, behoort tot
het 19e-eeuwse genre van het ‘Italiaanse verhaal’ - een romantische geschiedenis
tegen de achtergrond van de renaissance, met cypressen, zwoele nachten, wijn, en
de wilde geur van limoenen. Ten onzent is geloof ik Van Schendel de laatste die dit
genre beoefend heeft. De roem van Toergenjev was, toen dit verhaal verscheen, al
zo groot dat het publiek zich niets meer van het elitaire en onrelevante van het verhaal
aantrok. Zowel in Rusland als daarbuiten (Toergenjev vertaalde het met hulp van
Pauline Viardot in het Frans) was het succes groot.
In de Haagse Post moet een tijdje geleden hebben gestaan dat de Nederlandse
vertalers uit het Russisch uiteenvallen in twee groepen: de leerlingen van Van het
Reve, gegroepeerd rond Van Oorschot, en de volgelingen van Timmer bij De
Arbeiderspers. Uit deze vertaling echter krijg ik de indruk dat Marja Wiebes en
Yolanda Bloemen in hun werkwijze meer tot de richting van Van het Reve behoren
dan tot de Timmer-club. Ze houden zich zeer strak aan het origineel, vermijden
modewoorden, laten nooit iemand het, voortouw nemen of dingen op een rijtje zetten,
en zijn zeer karig met knollen voor citroenen, kaas van brood, loer draaien, knippen
voor de neus en andere Timmeruitdrukkingen. Ik heb ijverig naar fouten gezocht,
en er maar één gevonden. In Faust vertalen zij een zin aldus: ‘Hij hield veel erg veel
van zijn dochter, hij gaf haar zelfs in allerlei dingen les, maar hij vergaf het haar
nooit dat ze met Jeltsov was weggelopen, en wilde haar noch haar man ontvangen,
voorspelde hun beiden een droevig einde en stierf in eenzaamheid.’ Hier lijkt het of
hij haar tegelijk les gaf en niet wilde zien. Beter ware geweest ‘had haar les gegeven’.
Merkwaardig is dat de vertaalsters overal god met een kleine letter schrijven waar
Toergenjev terecht een hoofdletter gebruikt want zoals Ter Braak al opmerkte is de
soortnaam hier tevens eigennaam. Hebben Marja en Yolanda zich door antiklerikale
gevoelens laten meeslepen?
■

Mijn dag
Victoria Roberts
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En verder:
Toen Anita Brookner met haar roman Hotel du Lac onverwacht de Booker Prize
kreeg kon de BBC dezelfde week nog een documentaire over haar uitzenden, gemaakt
door Julian Jebb. Jebb maakte wel meer interessante programma's over kunstzinnige
onderwerpen. Twee weken geleden pleegde hij zelfmoord. Germaine Greer kende
Jebb en was zo door dit feit geschokt dat ze een Open brief aan hem schreef waarin
ze protesteert tegen wat hij gedaan heeft: ‘By removing yourself you make the struggle
harder for the rest of us.’ Ze constateert dat ze elk jaar wel een keer met een zelfmoord
in haar vrienden- of kennissenkring te maken krijgt en dat het maar eens uit moet
zijn. De brief van Greer wordt gepubliceerd in het komende nummer van de Literary
Review, dat ook in Nederland te krijgen is.

Een van de inspirerendste oprichters van De Stijl was de Hongaar Vilmos Huszár.
Over hem verschijnt volgend voorjaar een monografie en in het Haags
Gemeentemuseum zal een grote tentoonstelling zijn. Huszár werd gefascineerd door
bewegende kunst en maakte onder meer ‘De mechanisch dansende figuur’, ook
bekend als de ‘kubistische hansworst’. Het orgineel is verloren gegaan, maar op
grond van tekeningen is hij nagemaakt ten behoeve van een bouwpakket dat nu door
Reflex is uitgegeven. Oorspronkelijk was hij een meter hoog, dit model is wat kleiner.
Het is een zwarte pop met gekleurde (oorspronkelijk mica) vlakjes voor de ogen,
armen etcetera: een lopende compositie, waarvan de delen alle kanten op kunnen
draaien. De doos met inhoud kost f39,50.
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De Enschedese School is de enige school waarop men zich kan abonneren. Men
krijgt dan jaarlijks vier verrassingspakketjes thuisgestuurd voor f110, -. Dat kan een
tijdschrift zijn, een boekje, een grammofoonplaatje, een bouwpakketje. Het tweede
pakket voor het jaar 1984/5 is een grammofoonplaatje met de Dada-achtige mini-opera
Guten Morgen van de Duitsers Andreas Dorau en Holger Hiller. Het verhaal van de
opera gaat over Johnny die verscheurd wordt door de ware liefde, maar de uitwerking
is aanmerkelijk orgineler. De opera werd begin dit jaar op de Duitse televisie vertoond.
(Giro 55.75.045 t.n.v. De Enschedese School)

Het Pop-up Book - een boek waar iets uitspringt bij het openslaan en waarin men
van alles kan laten bewegen - neemt in Engeland een hoge vlucht. Er zijn al boeken
waarin men de Engelse koninklijke familie in allerlei gezellige taferelen
driedimensionaal kan zien. Een uitgave die zo mogelijk nog opwindender is betreft
Winnie-the-Pooh A Pop-up Book waarin acht kardinale scènes uit het boek tot
leven zijn gebracht. Pooh hangend aan de ballon, geheel vast in de ingang van Konijns
hol, Pooh in de honingpot, Knorretje in de wastobbe. Enzovoort. Uitgegeven door
Methuen, f37,75, geïmporteerd door Van Ditmar.
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[Nummer 13 - 1 december 1984]
Ter zake
Rudie Kagie
Marguerite Duras behoort tot het genre buitenlandse auteurs waarvan in
ramsjboekwinkels en opruimingen altijd wel een partijtje sterk afgeprijsde titels
opduikt. De laatste uitgever in ons land die de dappere poging ondernam de schrijfster
onder de aandacht van een alert publiek te brengen was Coen Pranger, die in 1980
zowel Hiroshima mon amour als Moderato cantabilé als De vice-consul als Om half
elf op een zomeravond liet herdrukken. De reprints van het in de jaren zestig bij
Contact verschenen proza liggen thans voor en prikje in de winkel. Uitgeverij Pranger
bestaat niet meer, de uitgever in ruste heeft de laatste paar Duras-exemplaren - ‘die
slingerden hier nog rond’ - tegen een handvol kwartjes aan vrouwenboekhandels van
de hand gedaan. Hoewel deze ervaringen niet tot optimisme stemmen is De
Arbeiderspers van plan opnieuw een poging te wagen. In ieder geval verschijnt
volgend jaar april de Nederlandse vertaling van l'Amant, waar de schrijfster onlangs
voor werd bekroond met de Prix Goncourt: de belangrijkste literaire prijs van
Frankrijk. ‘Twee maanden voordat die prijs werd uitgereikt hadden we al een contract
voor de Nederlandse vertaling van l'Amant gesloten; in Frankrijk was het boek toen
niet eens verschenen,’ zegt Theo Sontrop, directeur van De Arbeiderspers. ‘Inmiddels
zijn in Frankrijk dank zij die prijs een half miljoen exemplaren van dat boek verkocht.
We hebben inmiddels ook een optie op het andere werk van Duras genomen, want
ik vind het onzinnig om van een auteur maar één boek uit te brengen.’
Dus al die slecht verkopende romans en novellen van Duras, bekend van De Slegte
en de Witte Boekenhal, gaat De Arbeiderspers opnieuw in roulatie brengen?
‘Niet alles,’ zegt Sontrop. ‘We gaan eerst bekijken of de vertalingen deugen. Dat
hebben we bij Naipaul ook gedaan, een aantal van zijn boeken hebben we opnieuw
laten vertalen. Misschien dat we dat in dit geval ook moeten doen.’ Of de Nederlandse
versie van Moderato Cantabilé de toets der kritiek kan doorstaan is nog niet bekend.
De vertaling werd in 1961 geleverd door niemand minder dan Remco Campert.
Hugo van den Berg, algemeen directeur van de boekenclub ECI, spreekt in de
verleden tijd over het succes van zijn bedrijf: ‘We hebben een fantastische tijd gehad.
Dat 1,6 miljoen gezinnen lid zijn van een boekenclub is in een klein taalgebied als
het onze natuurlijk een wonder. Zo iets is tot dusver nooit ergens anders in de wereld
vertoond.’ Vorige week werd bekend dat de gouden jaren voor ECI voorbij zijn: 55
van de 293 arbeidsplaatsen komen op korte termijn te vervallen. Onder het personeel
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van het ECI-hoofdkantoor in Vianen circuleerden al langer geruchten over dreigend
massa-ontslag, waarbij steeds andere namen werden genoemd van medewerkers die
voor ‘afvloeiing’ in aanmerking kwamen. De winst over dit jaar is volgens Van den
Berg ‘nihil’ als gevolg van de poststaking, die het bedrijf met een strop van één
miljoen gulden zou hebben laten zitten. Sinds drie jaar staat bovendien ‘het nationale
bestedingspatroon onder druk’: er worden minder boeken verkocht en het aantal
leden loopt langzaam terug. Samen met Boek en Plaat en de Nederlandse Boeken
Club beziet ECI thans welke juridische stappen mogelijk zijn tegen wat als een
nieuwe blokkade wordt gezien: na 1 januari volgend jaar mogen boektitels pas vier
maanden na verschijning aan de clubs geleverd worden. Van den Berg: ‘Als dat
doorgaat betekent dat voor de drie boekenclubs in de komende drie jaar een extra
belasting van veertien miljoen gulden. Daar kunnen we niet van in leven blijven. Die
dreigende ontwikkeling heeft overigens niets te maken met de ontslagen waartoe we
nu gedwongen zijn.’

Dubieus bezoek schelde kortelings aan ten huize van Inge Spruit, schrijfster van
Onder de vleugels van de partij, kind van de Führer. Dat boek behelst het relaas van
een voormalige SS'er die - ten einde ‘de jeugd te waarschuwen tegen de gevaren van
het fascisme’ - berouwvol terugblikt op zijn bruine verleden. De biografie verscheen
vorig jaar bij Het Wereldvenster en zal binnenkort in Duitse vertaling bij Peter
Hammer Verlag worden uitgebracht. Het lijkt er op dat neo-nazistische sympatisanten
willen verhinderen dat het ego-document de bondsrepublikeinse markt bereikt. Inge
Spruit, in het dagelijks leven wetenschappelijk medewerkster aan de universiteit
vertelt: ‘Ik ben bezocht door iemand met het voorkomen van een zakenman met een
Duits accent. Hij heeft me buitengewoon veel geld geboden als ik contractbreuk met
mijn Duitse uitgever zou plegen door het manuscript in te trekken. Bovendien beloofde
hij de kosten te zullen betalen van een proces dat de uitgever mogelijk tegen mij zou
aanspannen wegens het niet nakomen van mijn verplichtingen. Voorwaarde was
alleen dat ik schriftelijk zou verklaren dat het verhaal dat in het boek staat opgetekend
niet waar is.’ Mevrouw Spruit wees de aangeboden twintigduizend Mark (‘maar als
ik dat te weinig vond viel daar over te praten’) alsmede het bedenkelijke voorstel
van de hand. ‘Hoe die meneer heet weet ik niet,’ zegt ze. ‘Als ik het me goed herinner
reed hij in een auto met een Duits nummerbord. Hij beloofde nog eens terug te bellen
als ik over het aanbod had nagedacht, maar ik heb nooit meer iets van de man
gehoord.’
Boos en verdrietig is Edgar Cario wegens een boek dat de antropoloog Peter Buiks
over Surinaamse jongeren op de Kruiskade publiceerde. Op pagina 154 trekt de
onderzoeker krachtig van leer tegen de ‘Surinaamse (!) schrijver Edgar Cairo’ die
schandelijke ideeën over Surinaamse Rastafari's ventileert. In notabene het Nieuws
van de Dag had de schrijver de haardracht van rastazanger Bob Marley omschreven
als ‘lange in elkaar gedraaide slierten die op macaroni lijken’, (...) ‘vies en vuil’, (...)
‘als onder besmette druggebruikers’. Buiks hekelt dit staaltje ‘tendentieuze

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

beeldvorming in de Nederlandse pers’ en concludeert snedig: ‘Het is wel duidelijk
wat Marley, als hij nog leefde, daarop zou antwoorden: Raclat! Burn Babylon.’
Schreef Edgar Cairo niet ooit columns in de Volkskrant en De Groene, waarin
discriminatie en racisme terugkerende thema's waren? Hoe kon zijn kopij, zo heel
anders van strekking als lezers van hem gewend zijn, dan opeens bij het Nieuws van
de Dag verzeild raken? Pijnlijk misverstand. Edgar Cairo wordt voor de zoveelste
keer weer eens verward met zijn ‘bloedneef’ Henri Cairo, wiens pennevruchten met
graagte door meer behoudende media worden afgedrukt. ‘Ik word regelmatig
aangevallen voor wat hij geschreven heeft en andersom,’ klaagt Edgar Cairo. ‘Bij
een recensie van Het vuur der grote drama's, een van mijn laatste dikke boeken,
drukte De Gooi- en Eemlander laatst een foto van mijn bloedneef af. Het was een
gunstige recensie. Toch was mijn neef zeer nijdig - en gelijk had hij.’
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De 147 universeel-romantische preoccupaties van een genie
Het pak van Sjaalman in De Gids geopend

Droogstoppel doet het met tegenzin, maar als hij dan in hoofdstuk
vier van Multatuli's ‘Max Havelaar’ het pak openmaakt dat Sjaalman
bij zijn huis heeft afgegeven, dan komt er ook iets uit: 147
verhandelingen en opstellen over uiteenlopende onderwerpen, van
‘Over de zwaarte van het licht’ tot ‘Over het begrip van eer’. De
poëziechroniqueur van ‘De Gids’ Wiel Kusters, kwam op het idee om
even uiteenlopende schrijvers, dichters en essayisten te vragen bij de
onderwerpen de veronderstelde verhandeling te schrijven. Het
resultaat is een driedubbeldik nummer van ‘De Gids’ waarin opvallend
weinig auteurs de opdracht met een knipoog blijken te hebben opgevat.
Robert Anker las de invulling van de beroemdste lijst van de
Nederlandse letterkunde.

De Gids 147e jaargang nr. 8/9/10 november 1984 Het pak van Sjaalman
Uitgever: Meulenhoff, 318 p., f29,50
Robert Anker
Wie wel eens schoolopstellen heeft gelezen, of zich de eigen schrijfsels voor de geest
haalt, herinnert zich misschien de eigenaardige, zwevende status van deze tekstsoort.
De auteur verraadt niet de minste betrokkenheid bij zijn produkt, had niet de aandrang
iets te zeggen en heeft die tijdens het schrijven ook niet gekregen. Desondanks vult
hij het papier met vijfhonderd woorden die voornamelijk gemeenplaatsen deponeren,
deuren openen die al uit hun hengels hingen, kwesties betogen waar reeds iedereen
het belang van inziet. Als persoonlijkste noot wordt nog wel eens een tweedehands
emotie weggepinkt van het type: ‘Het is toch gewoon een schande dat...’
Schoolopstellen zijn teksten zonder auteur en zonder geïntendeerde lezer. Er hangt
wat taal in de lucht, waar je schouderophalend omheen kunt lopen, als om een objet
trouvé in een museum.
Er bestaat al honderdtwintig jaar een merkwaardige verzameling opsteltitels: het
pak van Sjaalman. Een lijst van 147 titels van studiën die Droogstoppel in de Max
Havelaar door Sjaalman krijgt thuisbezorgd en waaruit hij het materiaal voor zijn
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boek over de koffieveilingen van de Nederlandse Handelmaatschappij wil putten.
Menig Multatuli-vorser zal zich in die honderdtwintig jaar wel eens hebben afgevraagd
wat dat fictieve pak had kunnen bevatten. Heeft hij de gedachte om een aantal van
die titels - of alle - eens uit te werken - of dat te laten doen - verworpen uit angst
voor het resultaat: 147 schoolopstellen? Moest er gewacht worden tot de zuigkracht
van de media groot genoeg was geworden om dit soort vrees terzijde te schuiven
terwille van het eigenbelang: het vullen van programma's en kolommen? Hoe dan
ook, in 1984 is het zover. Op mijn tafel ligt het uitgewerkte pak van Sjaalman, verpakt,
of uitgepakt, in de kolommen van het medium dat daarvoor het meest in aanmerking
leek te komen: De Gids (‘sinds 1837’), het eerbiedwaardige tijdschrift dat
Sjaalman/Multatuli al gelezen moet hebben.
Het valt niet te ontkennen dat het merendeel van de bijdragen zich van het
schoolopstel onderscheidt doordat de stilistische en compositorische vaardigheid van
de stellers veel groter is en de inhoud lang niet altijd oninteressant, maar het
communicatieve vacuüm waarin ze verkeren, is gebleven. Een paar voorbeelden.
H.B.G. Casimir begint zijn verhandeling Over de oude stellingen omtrent het: horror
vacui met de verzuchting: ‘Moet ik me werkelijk gaan verdiepen in oude en
verouderde denkbeelden over vacuüm? Moet ik uiteenzetten waarom ze niet alleen
qua feitelijke inhoud, maar ook qua werk- en denkmethode geheel in strijd zijn met
onze tegenwoordige opvattingen? Ik voel er weinig voor.’ Hiermee geeft hij te kennen
dat hij over het onderwerp niets zinnigs heeft te zeggen en zich ook geen lezer kan
voorstellen die zich ervoor interesseert. Zijn, overigens niet onaardig stuk geeft
vervolgens informatie die de lezer misschien niet paraat had, maar die hij ook niet
had gemist! Dit geldt wat mij betreft voor de meeste bijdragen.

Multatuli

Notaris J. de Jong noteert aan het begin van zijn opstel Over kadaster, registratie
en zegel dat het onderwerp ‘op zich natuurlijk te saai (is) voor De Gids; het
uitzonderlijke feit, dat het behandeld wordt in het pak van Sjaalman, opende echter
de weg naar De Gids en de aarzeling van de uitgenodigde notaris werd overwonnen
door de ruggesteun van de redactie, dat de bijdrage niet leuk of geestig behoeft te
zijn, maar ook serieus mocht worden opgezet’. Commentaar overbodig.
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De besproeiing
Een ander voorbeeld, Over de denkbeelden van Malthus omtrent het cyfer der
bevolking in verband met onderhoudsmiddelen door prof. dr J. Pen (volgens mij is
een groot deel der scribenten ‘prof. dr.’, maar merkwaardigerwijs zijn alleen Pen en
Kossmann van deze titulatuur voorzien, naast een ‘dr.’: dr. Ras en een ‘drs.’: drs.
P.). Pens stuk bevat halverwege de volgende conclusie: ‘Als voorspelling is de
Malthusiaanse theorie niet uitgekomen, ten-
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minste niet in die landen waar kapitaal en techniek voorhanden waren. Dat weet
iedereen.’ (curs. RA). Met deze opmerking is het voorgaande overbodig geworden.
Dat het toch een aardig stukje is geworden, ligt aan Pen die kans ziet Malthus'
ongelukkige theorie over het uit de pas lopen van bevolkingsgroei en voedselproduktie
alsnog een zin te verlenen.
De meeste bijdragen bevatten niet zulke expliciete vraagtekens bij de noodzaak
van de eigen existentie als Jan Juffermans' Over besproeiing van gemene velden, dat
zo eindigt: ‘Zou het nu enige zin hebben zoiets voor De Gids op papier te zetten?’
maar sporen ervan vind je terug in verzuchtingen over het onderwerp - ‘Het is jammer
dat het reizen in de tijd niet tot het cursusaanbod van Sjaalman behoort’ (J.C.
Heesterman in Over het standhouden van Aziatische gewoonten), of in de vraag wat
Sjaalman bedoeld zal hebben. ‘Waaraan zou Douwes Dekker gedacht hebben, toen
hij (...) ook een stuk over een zo twintigste-eeuws onderwerp als de monetaire politiek
toevoegde?’ vraagt E.P. Wellenstein zich af in Over een Europees muntstelsel. In
prof. dr. E.H. Kossmanns Over de oorzaken van den opstand der Nederlanders tegen
Spanje, niet liggende in de begeerte naar godsdienstige of staatkundige vrijheid,
staat een paar maal een opmerking van dit type: ‘Het valt aan te nemen dat Sjaalman
deze zaken met elan heeft behandeld en in superieure stijl onverwachte geestigheden
heeft opgeschreven.’ Overigens laat Kossmann er geen twijfel over bestaan wat
volgens Sjaalman de werkelijke oorzaak van de opstand moet zijn geweest: Alva's
tiende penning. Of de schrijver helderziende is, of over een niet met name genoemde
bron beschikt, is mij niet duidelijk geworden. Ook het opstel als verslag van een
speurtocht naar materiaal is een bekend stereotype; je vindt er iets van terug in Berthe
Meijers Over de wormen in de sagopalm.

Twee pagina's met de opsteltitels uit het pak van Sjaalman

Tot de auteurs die zonder blikken of blozen aan de slag gaan behoort Maarten 't
Hart die Over witte mieren schrijft en hij begint derhalve zo: ‘De naam “witte mieren”
is afkomstig van een Letlandse onderzoeker, J.G. König, die jarenlang in India
woonde en die de eerste was die een verhandeling schreef over deze insekten.’ Zijn
stuk eindigt zo: ‘Er zijn ongeveer 2000 termietensoorten bekend, verdeeld over 200
geslachten en zeven families. Ze komen over de hele wereld - ook in Australië - voor
in tropische en subtropische gebieden.’ Hieruit moge blijken dat 't Hart geen enkele
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poging doet tot geestigheid, speelsheid of relativering van het onderwerp. Eigenlijk
verdenk ik hem ervan met zijn unverfroren schoolboekenstukje een subtiele vorm
van ironie te hebben bedreven.
Echt serieus is in ieder geval Over de impopulariteit der rystpelmolens op Java,
van Frans Hüsken, dat eindigt met een literatuuropgave van zeven titels, waarin hij
nog weer overtroffen word door Anton Blok, die er tien heeft (een leuk artikel
overigens, Over het begrip van eer, dat eigenlijk gaat over het sociale aanzien van
schoorsteenvegers). A. Komen slaat iedereen met een lel van een stuk dat maar liefst
negenentwintig voetnoten bevat. (Over het jus primi occupantis) Jojada Verrips'
Over de bemiddeling in den handel weliswaar begint braaf: ‘Veel mensen in onze
samenleving verdienen hun brood met bemiddelen, het afstemmen van vraag en
aanbod op elkaar,’ maar al snel komt de volgende karakteristiek: ‘Alle bevrachters
zijn boeven. Stop ze bij elkaar in een zak, geef er een mep op met een eind hout en
je raakt altijd de goede.’ Deze losse toon handhaaft hij wat een smakelijk stuk oplevert
over een degelijk onderwerp. Ook Rob Sijmons kan schrijven, maar zijn trouw aan
het onderwerp, Over de chemische bestanddelen der Ceylonse kaneel, levert te veel
gort dan dat de lekker bedoelde pap ook echt zo zou smaken. Een goed voorbeeld
van de onevenwichtigheid in grap en getal is het volgende: ‘Wie de gedroogde bast
wil eten - een speculaasadem ter maskering van alcoholmisbruik? - krijgt per ons
229 kcal naar binnen, niet zozeer afkomstig van de 12 gram water, maar van 12 gram
eiwit, 7,8 gram vet en 28 gram koolhydraat (nogal wat zetmeel).’

Gemoedelijkheid
Het is dus niet zo gemakkelijk gebleken trouw aan het onderwerp te combineren met
serieuze en zinvolle informatie. Iemand die daar naar mijn smaak heel goed in is
geslaagd, is Louis Ferron met Over de Gemütlichkeit der Duitschers, een voortreffelijk
stuk, dat mij weer eens sterkt in mijn overtuiging dat Ferron een veel beter essayist
dan romanschrijver is, maar dat zelf nog niet wil inzien. Ferron heeft kans gezien de
Duitse geschiedenis van de laatste paar eeuwen in grote lijnen te tracteren aan de
hand van het begrip ‘Gemütlichkeit’, wat onverwachte doorkijkjes in de Duitse ziel
oplevert.
Als het echter niet lukt bij de Sjaalman-titel een doortimmerd stuk te maken, wordt
schrijven meer een kunstje: hoe red ik mij zo goed mogelijk uit mijn onderwerp een opgave die verwantschap vertoont met sommige tv-spelletjes. Ik bedoel dit niet
pejoratief; ik heb respect voor alle vormen van meesterschap, ook voor virtuositeit,
hoewel het verschijnsel op zichzelf niet mijn grootste belangstelling heeft. G.J. Resink
kampte met het probleem dat Over de verhouding der Europese ambtenaren tot de
regenten op Java al het grootste gedeelte van het vijfde hoofdstuk van de ‘Havelaar’
vult. Of een bloemlezing, met enig commentaar doorspekt, van citaten uit dit
hoofdstuk als de meest briljante oplossing van zijn probleem moet worden beschouwd
betwijfel ik. Dan slaagt Aleid Truijens beter met haar tamelijk onmogelijke onderwerp
Over het verband tussen de romans van August Lafontaine en de tering. Enig
schoolopstel-gesputter is niet afwezig (‘Maar kan men alleen al van lezen de tering
krijgen? Die stelling leek mij al even absurd als mijn eigen bezigheid op het moment
dat ik me deze vraag stelde: ik zou een artikel schrijven waarvan de titel al vaststond,
maar wist absoluut niet over wie het zou gaan’), maar dan gaat ze toch aan de slag
(‘Goed, wie was “dien Lafontaine”?’). Ze houdt zich aan haar onderwerp, ontdekt
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waarom Multatuli deze zesderangs schrijver hoger aanslaat dan Goethe en Schiller
en vindt op de valreep een mogelijk verband met de tering. De aanhouder wint. Ook
Rudy Kousbroek redt zich op superieuze wijze uit zijn onderwerp - Over een zeker
soort van geest der Fransen, een gevolg der armoede van hun taal - temeer omdat
het vooroordeel eerder luidt dat het Frans een rijkere taal is dan het Nederlands - iets
wat Nederlanders met uitzondering van het Deens en het Amerikaans van alle talen
vinden.
Een geheel andere manier om met je onderwerp uit de voeten te kunnen: er fictie
van maken. Toch kun je maar een tiental van de prozabijdragen daar echt toe rekenen.
Jan Elburgs Over de overeenstemming tussen de Schotsche en de Friesche talen is
bijvoorbeeld een fake-verhandeling, evenals Over de dubbele a en de Griekse éta,
van drs. P. Beatrijs Ritsema maakte van Over de prostitutie in het het huwelijk een
smakelijk verhaal. Over Joost en Lisa, die in het kader van een sekstherapie avond
aan avond met elkaar naar bed moeten om daar wekelijks, a raison van f 120, - per
keer, verslag van te doen aan therapeut Henk. ‘“Wat!” riep Lisa. “Zitten we ons suf
te neuken en moeten we daar nog dik voor betalen ook. Dat is je reinste prostitutie!”’

Verhalen
Lizzy Sara May begint haar verhandeling Over de oorspronkelijke bevolking van
Amerika aldus: ‘Volgens de geleerden was Amerika voor het jaar min-5000 woest
en ledig en kropen er alleen gevederde slangen rond. Een historische vergissing: al
5000 jaar eerder stak een volksstam, de Joden genaamd, vanuit Noordoost-Azië de
Beringzee over. Zoals gebruikelijk bij dit volk trok de zee zich even terug om de
Joden door te laten waarop zij zich achter hen weer sloot. Hun aanvoerder, een
rabbijn, klom op een met sneeuw bedekte heuvel, keek om zich heen, zag niets dan
andere met sneeuw bedekte heuvels, stak een vinger omhoog en sprak: “Dit is Alaska,
hier is goud te vinden, maar waarom zouden wij ons te sappel maken in die kou.
Laten we naar het zuiden gaan.”’ Hiermee is de toon gezet voor een krankjorum stuk
uit de school van Monty Python.
Ook Hans Berghuis en Tim Krabbé maakten verhaal, en wel bij hetzelfde
onderwerp, Over de schoonheid der vrouwen te Nîmes en te Arles, met een onderzoek
naar het stelsel van kolonisatie der Phoeniciërs. Berghuis giet zijn bijdrage in de
vorm van een brief ‘van Murex Brandaris in Nemausus aan zijn zuster Elisa in
Carthago. Idus Sextilis, 725 ab urbe condita.’ Hij heeft nogal wat woorden nodig om
de elementen uit de titel erin te krijgen. Krabbé doet het korter; hij heeft de kolonisatie
van de Phoeniciërs ondergebracht in een Middellandse-Zeecruise, de vrouwen te
Nîmes en Arles in een ‘Romeinse dag-excursie’ en de wisselende schoonheid van
een hedendaagse juffrouw tot het eigenlijke onderwerp gemaakt (‘Ze was zo lelijk
dat ze me zelfs achter een kassa van de Hema zou zijn opgevallen’).
Je kunt je natuurlijk ook helemaal niets van je onderwerp aantrekken en gewoon
ergens anders over schrijven, zoals Hans Dorrestijn doet Over de melkzee, waarin
hij probeert aan te tonen dat de hedendaagse Sjaalmannen
Vervolg op pagina 14
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De intellectueel als hedonist
De literaire en etnologische reisverhalen van Ethel Portnoy
Vluchten door Ethel Portnoy Uitgever: Meulenhoff, 140 p., f24,50
Carel Peeters
Wie zijn vinger in de lucht houdt voelt het: de wind waait uit twee richtingen! Dat
is een wereldwonder, zonder meer, nog niet eerder vertoond. De ene wind is afkomstig
van schrijvers als Bernard Levin, Roland Barthes, Ethel Portnoy, Lea Dasberg en de
heren Van Kooten en De Bie. De andere wind komt van het doemdenkersgilde
waartoe men J.L. Brugsma, Jean-François Revel, Bernard-Henry Lévy, André
Glucksmann en alle auteurs van apocalyptische ondergangsromans kan rekenen. Het
opmerkelijke is dat de ene wind voor een deel wordt opgewekt door de andere, een
meteorologisch verschijnsel dat direct verband houdt met de geest van die tijd.
Toen Bernard Levin vorig jaar zijn boek Enthusiasms publiceerde betekende dat
een Aha-Erlebnis voor velen, want hij schreef op wat velen vermoedden: dat tegen
alle sombere en reële gedachten over de gang van de wereld in, nog altijd de redding
van het eigen vlotje in stelling gebracht kan worden: waar hecht ik aan, wat zie ik
liever niet vertrapt, wat blijft mooi, waar hou ik van? Nog veel eerder schreef Roland
Barthes zijn ‘enthousiaste’ boek Le plaisir de texte (1976) waarin hij pleitte voor een
sensuele omgang met ‘tekst’, met literatuur om het niet te ingewikkeld te maken.
Niet alleen dit boek, bijna alles wat Barthes schreef heeft op een of andere manier
te maken met ‘jouïssance’, met genot; zijn omkering van het begrip ‘utopie’ in ‘atopie’
heeft weliswaar in eerste instantie te maken met zijn verlangen om de dingen te
kunnen waarnemen zonder ‘plan’, zonder kwalificaties - in tegenstelling tot utopie,
waarin alles plan is - maar zijn ‘atopie’ nestelt zich ook in de lectuur, waarin het
genot van de tekst beschermd moet worden. In zijn voetspoor schrijft Cyrille
Offermans in De kracht van het ongrijpbare dat de woorden niet de intentie moeten
hebben ‘de lezer van iets te overtuigen maar hem te laten genieten. Hun interne logica
roept dat genot op.’
Lea Dasberg gaf haar inaugurale rede Pedagogie in de schaduw van het jaar 2000
(1980) als ondertitel mee ‘of Hulde aan de hoop’. Met titel en ondertitel is al veel
gezegd: uit een extreem pessimisme ontstaat satire, extreme hoop of een
onbeschaamde liefdesverklaring aan dat waaraan men hecht, zoals men dat kan
vinden bij Levin en Ethel Portnoy in de reisverhalen van Vluchten. Minder
onbekommerd is natuurlijk Kees van Kooten in zijn ‘opstel’-roman Hedonia, maar
de erkenning dat hij voor zijn gevoel in een land van melk en honing leeft is
onontkoombaar, ook al zweeft door alles de ‘anhedonia’, het onvermogen zich er
onbekommerd aan over te geven. Van Kooten en De Bie waren ook een van de
eersten die zich vrolijk maakten over het ‘doemdenken’, een door hen bedacht begrip.
In Hedonia wijst de loutere registratie van het ondergaan van genot er al op dat de
tijd hem een zintuig voor het optreden van genot heeft bezorgd, ontstaan als
tegenmelodie tegen het versomberde denken om hem heen.
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Ethel Portnoy
HANS VAN DEN BOGAARD

Ethel Portnoys erkenning dat zij aan veel genoegen of genot beleeft, dateert al van
haar eerste essays en verhalen, maar ook zij werd gedwongen haar dagelijkse esprit
de plaisir nader te bestuderen door toedoen van de tijd: er vertoonden zich zoveel
sombere gezichten om haar heen.

Vruchtbaar
De eerste afdeling in Vliegende vellen gaat over doemdenken in het begin van de
jaren tachtig, geschreven door iemand die in staat is letterlijk alles tot leven te laten
komen omdat niets te hoog of te laag voor haar is, maar die zich, als iemand van
deze tijd, wel eens iets afvraagt. ‘Stel nu eens dat we... echt nog maar zes jaar hebben
tot de Grote Klap komt. Wat zou ik doen als ik dat echt geloofde?... Ik denk dat ik
gewoon zou proberen hetzelfde leven te leiden dat ik nu leid. Want dat is het leven
dat ik niet kwijt wil... wat ik wil behouden zijn de alledaagse dingen, de lieve dingen.’
Dit laatste klinkt misschien wat vreemd, maar in het Engels, waaruit het vertaald is,
zingt het al beter. Het leven dat zij leidt, zoals we dat kennen uit haar essays en
verhalen, haakt voortdurend naar het inlijven van voorwerpen, films, boeken, ideeën,
verschijnselen op een manier die vruchtbaar is. Als het gaat om iets waarvan ze
houdt spreekt dat vanzelf, maar het doet zich in niet mindere mate voor bij iets wat
haar niet verwant is; ze kijkt er dan met een gefascineerd antropologisch oog naar.
Dat wil zeggen met de instelling van: dit bestaat of dit is door mensen gemaakt, dus
heeft het een betekenis en die wil ik begrijpen. Dit leidt niet tot neutraliteit, het levert
wel degelijk een mening of een taxatie op, maar pas nadat ze wat ze gezien heeft tot
zijn recht heeft laten komen.
Portnoys enthousiasmerende stijl (die in Vliegende vellen soms wat doorgevoerd
is) zorgt ervoor dat ze - zoals ik naar aanleiding van De brandende bruid schreef tijdens het bestuderen van de wolken in de wolken kan raken. Haar zintuig voor
genot is zo goed ontwikkeld omdat ze zich in haar essays en verhalen voortdurend
bezighoudt met het hoge en lage, met de toppen van civilisatie en het verval, met het
chique en vulgaire, de sprookjesachtige werkelijkheid van Ludwig van Beieren en
de existentie van een rat. Het reisverhaal in Vluchten over haar bezoek aan het kasteel
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van Ludwig in Neuschwanstein is helemaal opgebouwd uit vergelijkingen om de
aard van wat ze ziet vast te stellen. En ze ziet dan alles, van de gigantische bierpul,
het alle proporties tartende hemelbed, het plaatselijke nieuwsblad, de films, de tragiek
van Ludwig en zijn twijfelachtige glorie. ‘Heb ik niet geleerd dat als iets in een
cultuur opvallend in het oog springt, je naar het tegendeel moet zoeken?’ vraagt ze
zich af en brengt de les in praktijk.

Etnologie
Vluchten is een perfect geschreven studie in het opstijgen en het vallen van menselijke
vermogens, van Neuschwanstein, Disney World tot de enclave van de meest orthodoxe
joden in New Square. En niet alleen van menselijke vermogens, ook van de culturele
verschuivingen in de tijd: de stukken over de Amerikaanse stad Atlanta, dat Portnoy
kende als een dorp en dat ze terugziet als een metropool met de meest geavanceerde
architectuur, en het Eriekanaal, dat anderhalve eeuw geleden half Amerika ontsloot
en nu een droogliggende bedding is, vertellen het verhaal van opkomst en neergang
en Portnoys fascinatie voor extreme uitdrukkingen van cultuur.
Na haar bezoek aan de kastelen van Ludwig belandt ze in een hotel; ze heeft dan
de opperste vorm van gerealiseerde waanzin gezien in een sfeer van Duitse Tüchtigkeit
en netheid, ligt in bed en kan niet slapen vanwege het geluid dat... ratten maken. Na
haar droomreis met de gerestaureerde en in volle glorie werkende Oriënt-Express
ligt ze in een Venetiaans pension: ‘Die avond lag ik in bed in een boek te lezen...
toen een kleine beweging mijn aandacht trok. Over de vloer, naast mijn bed kroop
een waarlijk gigantische kakkerlak voorbij.’ Dit tafereel van aards slijk volgt op een
luisterrijke treinreis waarbij alles in de puntjes geregeld was, met een bijna theatrale
perfectie.
Alle reisverhalen in Vluchten gaan over extravagantie in een cultuur of in een
geest: Ludwig van Beieren, Disney World, de Oriënt-Express, de nieuwe droomstad
Atlanta met de exorbitante gebouwen van John Portman, de werkelijkheid achter het
sprookje van de harem, De Witt Clinton en zijn negentiende-eeuwse Eriekanaal, de
paus in zijn wekelijkse verschijning op het Sint Pietersplein en ‘de laatste heiligen’,
de orthodoxe joden en hun devote verering voor hun rebbe. Portnoy is tijdens al deze
reizen en bij de gesprekken die ze voert iemand die aan culturele mimicry doet, ze
verandert voor de helft in de omgeving of de soort waarin ze verkeert of waarmee
ze omgaat. Om bij de orthodoxe joden te kunnen komen kleedt ze zich decent, zonder
enige extravagantie; in de Oriënt-Express draagt ze haar mooiste antieke zijden
nachtjapon, op het Sint Pietersplein is ze één van de gelovigen, voor even, om te
weten wat het is. Het staat allemaal in dienst van een zowel literair als ‘etnologisch’
doel: ‘de wil en de kunst om historisch, dat wil zeggen, relatief, de ogenschijnlijk
gewoonste voorwerpen te ondervragen: gezichten, voedsel, kleren, de aard van de
mens’. Dit schrijft Roland Barthes over de negentiende-eeuwse historicus Michelet.
Portnoy past deze uitspraak toe op Barthes en ik op haar: een culturele estafette van
verwantschap. Het klinkt als schier onmogelijk, maar Ethel Portnoy vertegenwoordigt
de intellectueel als hedonist, iemand die uit alle verschijnselen iets weet te halen,
hoe somber ook.
■
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Van Sam Spade tot Harry Stoner
De eerste delen van de thrillerreeks Kaliber
De kalkput door Jonathan Valin
De Maltezer valk door Dashiell Hammett Uitgever: Raamgracht, resp.
238 en 232 p., f12,50 per deel
R. Ferdinandusse
‘Jonathan Valin - die vind ik te hard,’ zei laatst iemand tegen me, een week of wat
nadat hij gevraagd had of er in die grote pocketberg nog weleens ‘iets aardigs’
verscheen op misdaadgebied. Dat láátste is begrijpelijk, want er zijn van die
thrillerschrijvers die al jaren in stilte gelezen worden en een kring van aanhangers
opbouwen voordat erover gepubliceerd wordt. Robert L. Duncan is daar een voorbeeld
van, en de Fletchboeken van Gregory McDonald. Genoemde Jonathan Valin
debuteerde in 1980 met The Lime Pit en is nu al aan zijn vijfde. En de criticus uit de
eerste regel van dit stukje heeft ook een beetje gelijk: Valin is een rechtstreekse
opvolger van de grondleggers van de hardboiled misdaad. Hij claimt dat ook min of
meer, want in zijn nu vertaalde eersteling (De kalkput) ligt zijn hoofdpersoon, Harry
Stoner, halverwege de zaak die hij aan het najagen is in bed en leest Dashiell
Hammett.
En Dashiell Hammett haalde, zoals we allemaal hebben geleerd, de misdaad uit
de handen van Conan Doyle en Agatha Christie met hun puzzelende amateurdetectives
en bracht die terug bij de mensen die echt reden hebben om misdaden te begaan.
Hammett deed dat niet uit theoretische behoefte om Amerika een nieuw genre te
geven, hij wist wat misdaad was omdat hij, voor hij ging schrijven, een paar jaar als
detective had gewerkt voor het bureau Pinkerton. De Pinkertons verrichtten speurdersen bewakingsarbeid voor ieder die betaalde, en ze hadden tamelijk veel werk omdat
de politie toen in veel gevallen onbetrouwbaar was. Wie recht zocht was daardoor
aangewezen op de privé-detective. In handen van Dashiell Hammett, en later ook in
die van Raymond Chandler, kreeg de private eye dan ook trekken mee van de
kruisridder: wie in de baaierd van de harde, Amerikaanse misdaad staande wil blijven,
moet zijn eigen erecode hebben. Zo'n man moet hard zijn, voor zichzelf en anderen,
omdat hij zelf een eigen orde aanbrengt in de chaos.
Er is al veel getwist over de vraag of Hammett door Hemingway is beïnvloed, of
niet, of omgekeerd, maar in ieder geval was het Hammett er niet om te doen al zijn
avonturen nog eens na te vertellen: hij probeerde met veel moeite en veel herschrijven
tot een eigen, heldere, simpele, beschrijvende stijl te komen. Naast een aantal verhalen
bestaat zijn hele oeuvre uit niet meer dan vijf boeken, waarvan The Maltese Falcon
niet de beste maar wel de meest klassieke is; en na vierenvijftig jaar nog steeds zeer
leesbaar.
Op de nu verschenen Nederlandse pocketuitgave van De Maltezer valk (tevens de
eerste, voor zover ik kan nagaan) staat de hoofdpersoon Sam Spade afgebeeld, en
hij lijkt op Humphrey Bogart. Dat is begrijpelijk, want door de verfilming van John
Huston (1941) denkt iedereen dat Bogart dé Sam Spade is. Maar Hammett beschrijft
hem anders, als een blonde satan, met een haviksneus en dikke wenkbrauwen. Een
rauwe baas, aan wie enige hebzucht niet vreemd is, maar die toch, met tegenzin, de
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ongeschreven wetten volgt en de vrouw die hij schuldig acht naar het gevang zendt,
met op haar lippen nog zijn kus.

Jonathan Valin

Hammett en Chandler (en ook Chain en Horace McCoy) hebben die hardboiled
school de Amerikaanse literatuur in geschreven, het is een onderdeel geworden van
de cultuur, bestudeerd, geanalyseerd en bewonderd. Het heeft daarom - denk ik - een
tijdje geduurd voordat er weer rust aan het private eye-front was. De komische, de
joodse, de linkse, de homoseksuele privé-detective, al die variaties die tien, vijftien
jaar terug de boventoon voerden, zijn geweest. En nu zie je, in de woorden van
Chandler, af en toe weer zo'n ouderwetse private eye op pad: ‘Down these mean
streets a man must go who is not himself mean, who is neither tarnished nor afraid.’
Harry Stoner is er zo eentje. Zijn werkterrein is niet Californië maar Cincinnati,
een gewone Amerikaanse stad, maar met genoeg onplezierige kanten om voortdurend
aan Hammett herinnerd te worden. De mensen die Stoner tegenkomt, staan in de
geur van misdaad, en op de achtergrond schemert dezelfde corruptie als in de dagen
van Sam Spade. Eén ding is veranderd. In de beginjaren van de hardboiled-romans
behoorden vrouwen tot de sluwste misdadigers. Seksueel zeer aantrekkelijk, maar
juist daardoor angstaanjagend, meesteressen die dood en verderf om zich heen zaaien.
Al de films uit die tijd, gebaseerd op dat soort boeken en gecatalogiseerd onder de
term film noir, hebben dat gegeven nog eens uitgebouwd. Humphrey Bogart en
Lauren Bacall - om twee sterren te noemen - bekogelen elkaar vooral met wisecracks,
tederheid is niet aan de orde. Behalve een Hollywood-traditie lijkt me dat ook
voortgekomen uit de kuisheid van die dagen, seks was suggestie, en wat was er
suggestiever dan de vrouw tot tegenspeler van de held te maken.
In Cincinnati 1980 zijn drift en lust weer gewoon een intrigerend onderdeel van
de misdaad, en Stoner is in De kalkput op zoek naar een minderjarige prostituée die
in handen is gevallen van mensen die jonge meisjes beschikbaar stellen voor seksueel
geweld. Dat is tamelijk hard. Maar het brengt ook mee dat Stoner, anders dan Sam
Spade, die heroïek van de eigen code mist. Hij is gewoon een beetje kwaad en zet
daarom door, in de wetenschap dat als hij het niet doet niemand het doet. Een goed
geschreven, tamelijk spannend en hard verhaal.
De kalkput van Jonathan Valin en De Maltezer valk van Hammett zijn verschenen
in een nieuwe serie pocketthrillers, Kaliber. De andere twee van de eerste vier uit
die serie zijn het debuut van James McClure, Het stoomvarken, vooral bekend door
het zeer verrassende slot en de (tweede) thriller van Dick Francis, For Kicks, hier
onder de titel Spitsroeden.
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Lessing boos en gepassioneerd
De Jane Somers-romans in het Nederlands vertaald

Doris Lessing
ABC

Oud en alleen door Jane Somers Vertaling: Liesbeth Kramer-Plokker
Uitgever: Elsevier, 273 p., f00,00
Engelse uitgave: The diaries of Jane Somers door Doris Lessing Uitgever:
Michael Joseph, 510 p., f50,25
Amerikaanse pocket-uitgave: Uitgever: Vintage, 502 p., f30,50 Importeur:
Van Ditmar
Nienke Begemann
Het was wel de stunt van het jaar, de onthulling dat Doris Lessing kort geleden twee
romans onder pseudoniem had geschreven, en dat die romans door de kritiek zo goed
als onopgemerkt waren gebleven. Als ik Engels of Amerikaans was had ik het
misschien wel niet zo leuk gevonden, maar op deze comfortabele afstand overheerst
de verbazing over dat zoiets mogelijk is geweest - en natuurlijk ook nooit te
bevredigen nieuwsgierigheid, zou ik het wèl gezien hebben? Geen van de recensenten
die de twee boeken toegezonden kregen herkenden Lessing, en van alle lezers van
het manuscript van het eerste boek was er maar één, ‘the redoubtable Bob Gottlieb
of Knopf in New York’, die het onmiddellijk herkende als werk van Lessing, dus de
kans is niet groot. En bescheidenheid gepast. Maar ‘arrogant’, zoals Doeschka
Meijsing het noemde, dat vind ik het niet om een dergelijk experiment uit te halen te meer niet omdat Lessing, meer dan andere schrijvers, zich altijd heeft blootgesteld
aan hevige kritiek en het consequent misverstaan van haar lezers min of meer geduldig
over zich heen heeft laten komen. Ze heeft, met andere woorden, altijd veel risico's
genomen.
Het moet toch op zijn minst vervelend zijn om, als je een soort relatie met je
publiek hebt opgebouwd, (zoals Lessing had gedaan met haar Children of
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Violence-serie en vooral met haar Golden Notebook), te merken dat die relatie van
de kant van het publiek helemaal geen werkelijke belangstelling inhoudt voor
ontwikkeling in je werk, of om als je een geheel nieuw medium hebt gecreëerd, (zoals
de Canopus in Argos: Archives) via de critici voortdurend te horen te krijgen dat de
vroegere boeken toch veel boeiender waren en beter aanspraken, of om steeds
gevraagd te worden om nòg eens een Golden Notebook te schrijven. Dat je dan
tenslotte iets terug zegt, als schrijver, en dat je de weg kiest van het pseudoniem om
aan te tonen dat je publiek wat jou betreft toch echt nog eens opnieuw moet kijken
naar wat je geschreven hebt, omdat men het gewoon niet goed gelezen heeft, daar
kan ik wel inkomen.
Bovendien, en dat is niet een aspect van de zaak dat te verwaarlozen valt, is Lessing
al sinds jaar en dag zeer betrokken bij het lot van jonge schrijvers, die door het
mechanisme van de uitgeverij, de hele commerciële opzet van de publishing business,
niet of nauwelijks aan het woord komen. De afwijzende, soms minzaam raadgevende
brieven aan ‘Jane Somers’, en de negatieve rapporten van lezers van uitgeverijen,
liggen nu als boeiend archiefmateriaal klaar ter bemoediging van beginners. Lessing's
droge, strenge commentaar, in het voorwoord van de uitgave van The Diaries of Jane
Somers, op de stand van zaken in de literaire commercie kan niet langer genegeerd
worden, ook al verandert het op dit moment niets aan de lamentabele gang van zaken.
Nu de onthulling heeft plaatsgevonden, de gemoederen weer wat zijn bedaard en
de boeken onder haar eigen naam zijn verschenen bij Michael Joseph, Lessings eerste
uitgever, die ‘Jane Somers’ ook accepteerde, wordt het tijd de Dagboeken van Jane
Somers op hun literaire merites te bekijken. In de ontwikkeling van Doris Lessing
vertegenwoordigen ze inderdaad een nieuwe fase en in sommige opzichten misschien
zelfs wel een nieuw Golden Notebook. In het voorwoord voor deze editie schrijft
Lessing, behalve over de redenen voor haar bedrog, ook over de interessante
technische kanten van dit experiment: het aannemen van een nieuwe vertellersidentiteit
betekende onder andere een bevrijding uit een soort droogheid die de schrijver ‘Doris
Lessing’ altijd begeleidt en karakteriseert.

Schuldgevoel
De persona van ‘Jane Somers’, redactrice van een modieus vrouwentijdschrift en
succesvol schrijfster van ‘romantische romans’, was gedeeltelijk geïnspireerd door
herinneringen aan haar moeder:
that practical, efficient, energetic woman, by temperament conservative, a little
sentimental, and only with difficulty (and a lot of practice at it) able to understand
weakness and failure, though always kind.’
‘Jane Somers’ is vijfenvijftig, weduwe zonder kinderen. In het eerste boek, The
Diary of a Good Neighbour, beschrijft ze hoe ze, uit schuldgevoel over haar eigenlijk
liefdeloze reacties op de ziekte van haar man en haar moeder, die kort na elkaar aan
kanker zijn gestorven, zich gedrongen voelt het levenseinde en de dood van een haar
onbekende arme, eenzame, oude vrouw bij haar in de buurt, mee te maken en waar
mogelijk te verlichten. Het contrast tussen haar eigen comfortabele leven, haar
vrijheid, gezondheid en luxe, en de waardige maar pijnlijke armoede van ‘Maudie’,
haar lichamelijke aftakeling en haar gevecht om onafhankelijk te blijven en niet
weggestuurd te worden naar een verzorgingshuis, leidt, zoals altijd bij Lessing, tot

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

vragen die alleen worden gesuggereerd en ook niet expliciet worden beantwoord
binnen het kader van de roman.
Dit eerste boek van ‘Jane Somers’ deed me erg denken aan het voorlaatste deel
van de Canopus-serie, The Making of the Representative for Planet 8, dat het einde
der tijden op een planeet beschrijft, het ondergaan en sterven in een laatste ijstijd
van een kleine groep bewoners die langzaam beseffen dat ze niet door ruimteschepen
gered zullen worden, en daar een nieuw soort hoop aan leren ontlenen. In het briljante
essay dat als nawoord bij deze roman werd afgedrukt en dat ging over Lessing's
motieven om dit boek te schrijven, beschreef ze onder andere haar levenslange passie
voor de expedities van de Britse poolreizigers in 1901 en 1910-13. Maar aan het eind
van dit essay meldde ze, een beetje off-hand, dat dit koude boek, vol honger, sneeuw
en ijs, waarvan het schrijven haar veel moeite kostte, mis-
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schien ook een andere oorsprong had: ‘Of misschien was er iets anders aan de hand.
Ik schreef de laatste bladzijde een dag na de dood van iemand die ik lang had gekend.
Ze deed er een lange koude tijd over om dood te gaan, en ze had ook honger, want
ze weigerde te eten en te drinken, zodat alles sneller zou gaan. Ze was
twee-en-negentig, en dat leek haar verstandig.’
Omdat The Diary of a Good Neighbour me zo duidelijk een transpositie leek van
The Making of the Representative for Planet 8 zocht ik deze passage weer op, en las
automatisch door naar de laatste alinea, waar Lessing, duidelijker dan ik het ooit zou
kunnen, al in '81 of '82 aangaf waar ze mee bezig was:
‘Het lijkt me dat we lang niet genoeg weten over onszelf; dat we ons niet vaak
genoeg afvragen of onze levens, of sommige gebeurtenissen en perioden in onze
levens, soms analogieën of metaforen of echoes kunnen zijn van ontwikkelingen en
gebeurtenissen die zich afspelen in andere mensen? - of dieren? - zelfs wouden of
oceanen of rotsen? - in deze wereld van ons, of zelfs in werelden of dimensies elders.’
Wat mij hierin treft is niet zozeer de andere werelden-prepocupatie maar vooral
Lessings obsessie voor leerprocessen - ook de Jane Somers boeken gaan over leren
en ervaren en misschien zijdelings, over een soort kosmische organisatie van die
leerprocessen, die vroeger wel het werk van engelen heette.
If the old could... het tweede boek, de tweede kans die ‘Jane Somers’ de recensenten
gaf om te laten zien wat ze waard waren, gaat over een liefdesgeschiedenis. Jane
ontmoet, na de dood van de oude vrouw Maudie, een man die haar helpt opstaan als
ze, als een kind gevallen is uit de trein in plaats van er gewoon uit te stappen. Voor
het eerst van haar leven gaat ze werkelijk van een man houden, op een totale manier
die niet te vergelijken is met haar gevoelens voor haar overleden man Freddie. Het
is alsof Jane, zoals met Maudie, een nieuwe kans krijgt om iets te leren. Richard, de
vreemdeling, van wie ze lange tijd niets anders weet dan zijn voornaam, wordt
gevolgd en bespioneerd door zijn dochter en Jane zelf is in dit boek belast en beladen
met de zielige drop-out-achtige dochter van haar zuster. De twee meisjes, beide
gestoord en verloren, maken het de gelieven eigenlijk onmogelijk elkaar in vrede te
ontmoeten en als ze een keer wel de kans krijgen een weekend samen door te brengen,
blijkt dat ook dan een erotische relatie niet voor ze is weggelegd - seks hoort in hun
verhouding met hun respectieve echtgenoten. Richard is al vijfendertig jaar getrouwd
met een vrouw die een personificatie is van succes en Kate heeft iedere nacht treurige
erotische dromen over Freddie.
De affaire duurt drie maanden, is voor beiden een openbaring, maar eindigt zoals
te verwachten was: Richard gaat terug naar Amerika, waar hij woont terwille van de
carrière van zijn briljante vrouw. De spionerende, egoïstische kinderen kunnen
tevreden zijn, al lijkt dat niet het punt waar het om gaat. Het nichtje Kate verhuist
naar een commune, onder de hoede van een lesbische-feministische vriendin van
Jane, en Jane blijft alleen achter, ondanks haar verdriet over Richard en de
ontnuchtering van haar gefaalde reddingspogingen van Kate, thuis in haar ‘delicious
solitude’, het toneel waarop ze de romantische avonturen van haar romans kan laten
spelen.
Iedereen die Lessings werk kent, herkent hier elementen van de Canopus-serie,
waarin de hoofdfiguren elkaar steeds weer tegenkomen onder de meest diverse
omstandigheden, in werelden en levens die zich in een enorme ruimte en tijd afspelen.
Kortom, als je het weet, is het onmogelijk om niet te zien dat Lessing, ook als ‘Jane
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Somers’, dezelfde dingen blijft schrijven, of liever gezegd, doorgaat met het vertellen
van haar verhaal. Wat nieuw is, na Canopus, is de directheid van de gevoelens, de
bitterheid van de middelbare leeftijd, de onverenigbaarheid van ons gevoel over onze
eigen identiciteit met de slijtage van het lichaam, die ons gedrag en onze mogelijkheid
tot handelen, zo sterk bepalen. Het verslag van het sterven van Maudie, zoals dat in
het eerste boek gegeven wordt, met alle grafische details over incontinentie en andere
tekenen van lichamelijke aftakeling, is van een bijna boze gepassioneerdheid - een
protest tegen de gang van zaken, dat een onwil weerspiegelt om zich met die materie
bezig te houden en herkenbaar is als de getransponeerde onwil en wrange spotlust
die de hoofdfiguur van The Sirian Experiments voelt bij het ondergaan van haar
training.
Het ligt waarschijnlijk vooral aan iemands persoonlijke temperament of hij
hetzelfde verhaal beter kan verteren in de ene of de andere vorm. Ikzelf houd
misschien meer van de Canopus-stijl, ik vind die suggestiever, meer openend dan
afsluitend en dat geeft mij een prettig gevoel. Dat heeft niet met literair oordelen te
maken, noch met mijn vermoeden dat de Jane Somers-boeken wel eens de meeste
Soefi-mystiek zouden kunnen bevatten van al Doris Lessing's romans. Maar wat mij
fascineert is dat iemand het kàn, het transponeren van de inhoud van space-fiction
romans in een realistisch, alledaags verhaal over een niet bijster interessante maar
wel levende en aardige vrouw in het Londen van de jaren tachtig. Voor zo'n
flexibiliteit en inventiviteit heb ik ontzag. Want het is waar, ‘Jane Somers’ is een
andere schrijfster dan Lessing, haar toon is anders, haar onmiddellijke belangstelling
is anders, ze is veel sensueler en visueler ingesteld dan Doris Lessing, ze reageert
intuïtief en niet rationeel en ze is niet geïnteresseerd in theorievorming, terwijl Lessing
altijd zoekt naar vraagstellingen die in ieder geval interessante antwoorden kunnen
opleveren. Ik ben benieuwd wie de volgende keer het verhaal vertelt.
De vertaling van The Diary of a Good Neighbour van Liesbeth Kramer-Plokker
is zorgvuldig en precies en zeer leesbaar. Heel af en toe klinkt er teveel Engels door,
waardoor de taal gestileerder wordt dan ze zou hoeven zijn. Maar van slordigheid is
geen sprake en dat is al heel veel.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

9

Ontmaskering zonder gezichtsverlies
Het vierde deel van Hans Warrens geheime dagboek
Geheim Dagboek 1952-1953 door Hans Warren Uitgever: Bert Bakker,
219 p., f29,80
Peter de Boer
In 1981 publiceerde Hans Warren het eerste deel van zijn Geheim dagboek, dat
aantekeningen bevat uit de periode 1942-1944. Inmiddels zijn we toe aan deel 4
(1952-1953) en er schijnen nog zeker zo'n tien delen te volgen. Wat mij betreft
kunnen die niet snel genoeg verschijnen. Ieder nieuw deel lijkt nog weer boeiender
dan het vorige. Dat ligt zowel aan Warrens bij vlagen exotische levenswandel, als
aan zijn openhartige en sensitieve beschrijving ervan in een stijl die even sierlijk is
als eenvoudig.
Dankzij Warren is het dagboek in Nederland een volwassen genre geworden. Maar
al te vaak was in dagboeken van eigen bodem kleinburgerlijkheid troef, spruitjeslucht
regel en de excessieve aandacht voor het banale detail mode. Men leze er de
Dagboeknotities van C. Buddingh' maar eens op na. Buddingh's journaal verhoudt
zich tot dat van Warren als een kinderpartijtje tot een kroningsfeest van een Romeins
keizer. Het is simpelweg een kwestie van temperament en formaat. Buddingh' is
oppervlakkig en gemoedelijk, Warren licht ontvlambaar en tot zelfbespiegeling
geneigd. Buddingh' zweert bij het ‘gewoon doen’, Warren geeft waar dat zo uitkomt
het buitengewone het volle pond. Buddingh' houdt van voetbal, Warren van knappe
jongens, kif roken en flaneren in de Parijse rosse buurt. Daarbij komt dan nog het
verschil in intimiteit. Bij Buddingh' krijgen vooral uiterlijkheden, bezoekjes en
etentjes over en weer en dergelijke de aandacht; zijn innerlijk is als het ware hors de
commerce. Warren stelt juist zijn intieme leven voorop: uiterlijkheden ontlenen bij
hem hun belang aan de mate waarin ze zijn innerlijk hebben beroerd.
‘De kracht van een dagboek,’ heeft Warren eens gezegd, ‘staat en valt bij de
eerlijkheid.’ Die eerlijkheid heeft hij steeds kunnen opbrengen: indertijd, toen hij
zijn geheim dagboek schreef, en ook tegenwoordig, nu hij het openbaar maakt. Hij
redigeert zijn oude aantekeningen wel, knapt ze stilistisch op en schrapt hier en daar
een kleinigheid, maar (Warren:) ‘uit de intimiteiten, mij zelf betreffende, heb ik niets
geschrapt.’ Warren loopt niet in de val van de schrijver die zelfs in zijn dagboek nog
een pose aanneemt. Voor hem is het houden van een dagboek een middel ter
ontmaskering, en het voornaamste doel ervan is: zelfanalyse.
Wat trekt een lezer nou aan in het dagboek van een ander? Mogelijk tracht hij
zichzelf erin te spiegelen, te herkennen. De kans op een ‘schok der herkenning’ wordt
groter naarmate een geschrift openhartiger en intiemer is. Zo zal de passage waarin
Warren beschrijft hoe een ernstig gesprek tussen hem en zijn vriendin (later zijn
vrouw) Mabel op niets uitloopt voor velen ongetwijfeld herkenbaar zijn. ‘Dan praten
we en praten en alles krijgt een valse nasmaak. Dat het nog wel gaat, maar dat er
voor haar evenmin vooruitzicht is. (...). We praten ellendig door, al wat gezegd of
geraden of gevoeld kan worden, wordt verwoord, en dan bekennen we dat woorden
te kort schieten, alles grof maken, vervalsen, vervormen, en we praten met nieuwe
energie de wrevel en het onbehagen weg tot het zogezegd weer zuiver, goed tussen
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ons is.’ Het gevoel van hulpeloosheid, zinloosheid zelfs dat je bij dergelijke
gesprekken kan overvallen, wie kent het niet?
Toch geloof ik niet dat het de lezer van een dagboek primair om herkenning te
doen is. Veeleer wordt hij gedreven door nieuwsgierigheid. Er zijn misschien maar
twee situaties waarin mensen hun maskers afdoen: wanneer zij slapen en wanneer
zij zich uitspreken in hun dagboek. Uit iemand die slaapt krijg je geen woord, dus
dat is niet zo interessant. Een dagboek daarentegen spreekt boekdelen. Is het dan een
wonder dat een lezer gretig naar zo'n uniek document grijpt? Zijn nieuwsgierigheid
is puur wetensdorst. Welbeschouwd is het lezen van een dagboek weinig minder
intiem dan het schrijven ervan. De belangstelling van de lezer voor de persoon van
de schrijver is optimaal, en wat hij leest lijkt alleen voor zijn ogen bestemd. Hij is
nieuwsgierig en mag dat ook zijn, want hij is als het ware als ideale, onzichtbare
lezer in het ego-document mee opgenomen.

Hans Warren
FRITS WOUDSTRA

Schilderachtige namen
Net als in deel drie staan in deel vier van Warrens dagboek erotiek, liefde, reizen,
natuurimpressies en beschouwingen over kunst, muziek en literatuur centraal. Warrens
leven werd in de jaren '52 en '53 grotendeels bepaald door de ingewikkelde verhouding
met Mabel, met wie hij in het voorjaar van 1952, nadat zij zwanger is geworden, in
Engeland trouwt. Van Warren uit gezien is er feitelijk sprake van een
driehoeksverhouding. Tussen Mabel en hem staat een beeldengalerij van
aantrekkelijke jongens op wie Warren verliefd wordt, met schilderachtige namen als
Habib Tounsi, Mohames Iamarène, Boetje of Million Neqmiq. Het is een explosieve
situatie, al is Mabel wel op de hoogte van Warrens homoseksuele contacten en hebben
de twee elkaar beloofd de ander volledig vrij te laten. Het dagboek staat dan ook vol
met opmerkingen als: ‘Mabel en ik raken verder uit elkaar’, ‘Onze verhouding wordt
steeds onbehaaglijker’, ‘Ik snak naar een jongen, vannacht maakte het me bijna gek.
Denken aan haar (...), erotisch denken aan haar maakte me afkerig.’
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Een tijdlang spitsen de ruzies van Mabel en Warren zich toe op de vraag of Mabel
abortus moet laten plegen. Wanneer zij daartoe besluiten begint voor beiden een
lijdensweg. Voor Mabel omdat zij, zelfs na de eerste injectie die de abortus moet
opwekken, niet zeker is van haar besluit, en voor Warren omdat hij niet zeker is van
Mabel. Het verslag van deze abortus, die maar niet wil vlotten wil ondanks
verschillende injecties en ingrepen van artsen, loopt gedurende drie maanden als een
rode draad door Warrens levensverhaal. Wanneer het eindelijk zover is, schrijft
Warren, aangedaan maar nuchter: ‘Ik zag hoe een donkerbruine prop uit haar schede
kwam. Pas na een ogenblik herkende ik er het hoofd van een embryo in. Ik greep
wat handdoeken, een stuk plastic om alles in op te vangen. Zonder moeite gleed het
kind eruit. Het was al gevormd, een gezichtje, armpjes, beentjes en het leefde nog,
het maakte geluiden. Maubel jammerde. Het stonk enorm.’
Men leest dit vierde deel van het Geheim dagboek bijna als een roman. Uit wat
Warren meemaakt en beschrijft komen als vanzelf de motieven bovendrijven die aan
de chronologie een hogere, minder willekeurige structuur opleggen. Bovendien is
het net of zijn leven zich naar de eisen van de roman heeft geschikt. Warren beleefde
in de beschreven periode woelige tijden, die hem tot een ideale ‘hoofdpersoon’
maakten. Ruzies en verzoeningen, lustgevoelens en stille overpeinzingen, hetero- en
homoseksuele liefde wisselden elkaar af en fungeren in het dagboek als de
spanningsbogen in een roman.
De spanningen culmineren in Warrens bijna manische heimwee naar Parijs, naar
de sfeer op en rond Pigalle met name, waar het homoseksuele milieu zich in een
vrolijk, zij het niet ongevaarlijk zelfkantbestaan uitleeft. Warren bezoekt Parijs in
de jaren '52 en '53 verscheidene malen, meestal als gids van Hollandse toeristen, en
in het najaar van 1953 vestigen hij en Mabel zich er definitief. Hij ontmoet er onder
anderen Mohamed Iamarène (‘Ik heb, ik heb nog nooit zó liefgehad - ik voel me
verloren’), aan wie hij later de dichtbundel Leeuw lente zou opdragen. De Parijse
fragmenten zijn de meest kleurrijke in het hele boek. Als bohémien en noeste flaneur
slaat Warren geen gekke figuur. Zijn veroveringen zijn talrijk, nu eens serieus van
aard en dan weer een kostelijke grap. De stemming is veelal uitbundig: ‘Ik was een
vrolijke kwant die iedereen opmonterde en aan het lachen maakte. Mijn nieuwe
Ethiopische vriend Million Neqmiq bezorgde ik een kostelijke avond op Pigalle door
mijn zotte kameraadschappelijke gesprekken met hoeren van beiderlei kunne en
wildvreemde voorgangers.’

Jean Genet
Tussen de frivole bedrijven door ontmoet Warren de door hem vurig bewonderde
schrijver Jean Genet, maar dat is geen succes. Hij was hem al een paar keer
tegengekomen, wist echter niet zeker of het Genet inderdaad wel was en durfde hem
daarom niet aan te spreken. Op de
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avond dat hij hieromtrent wel zeker is is hij zo dronken dat hij zijn kansen verknoeit.
Zigzaggend strompelt hij Genet achterna: ‘Hij moet gemerkt hebben dat hij door een
dronkenlap nagelopen werd, hij draaide zich op de Place de Clichy bruusk om en
sprak me toe. Ik herinner me er geen woord van, enkel de laatste woorden: “Vous
m'emmerdez!”’ En daar bleef het bij; voorwaar een historische ontmoeting.
Ook in Parijs blijven problemen met Mabel niet uit. Zij en Warren werken elkaar
voortdurend op de zenuwen. Helemaal onhoudbaar wordt het wanneer Warrens
Algerijnse vriend Habib bij hen intrekt en deze zich niet ongevoelig toont voor Mabels
charmes. In de laatste, uitvoerige notitie van het boek, gedateerd 30 december 1953,
doet een jaloerse Warren hiervan verslag: ‘Hij (Habib) speelt twee rollen: de
vrouwenjager tegenover Mabel, de lustjongen tegenover mij. En ik ben een dwaas.
Zijn schoonheid, verleidelijke blik maken me week, en zodra hij me zijn lippen
toesteekt kus ik hem verliefd.’ Hier heeft de kalender, die met het eind van het jaar
tevens onverbiddellijk het eind van het boek aangeeft, voor een fraai slot gezorgd.
Want waarmee had dit liefdesdrama, waarin liefde en erotiek naar twee zijden zijn
opgesplitst, beter kunnen eindigen dan met een ménage à trois?
Ook dit boek bevat weer tal van varia: natuurbeschrijvingen, droomverslagen,
opmerkingen over Warrens vader, zijn lectuur, zijn werk als criticus en dergelijke
zaken meer. Overigens treedt Warren zelden op als chroniqueur van het literaire
wereldje van zijn tijd - hij heeft zich daarvan altijd enigszins afzijdig gehouden. Zijn
dagboek is meer ‘journal particulier’ dan ‘journal littéraire’. Niettemin, wat hij zegt
over schrijvers die hem interesseren is meestal wel de moeite waard. Zijn eigenzinnige
typeringen van sommige Nederlandse literatoren hebben in elk geval de verdienste
dat je erom kunt lachen. Zo staat er op 29 juli 1953 een vermakelijke aantekening
waarin vrijwel de gehele Nederlandse letterkunde van het interbellum van tafel wordt
geveegd. Marsman: ‘onleesbaar’. Roland Holst: ‘een opgeschroefde mythische
braller’. Achterberg: ‘een gereformeerde schoolmeester. Een sfeertje, geen sfeer’.
Enzovoort. Daar wordt dan nog droogkomiek aan toegevoegd: ‘Af en toe moet je
herwaarderen wat je eerst op school, later aangepraat, leerde bewonderen.’ Dergelijke
intermezzi temperen enigszins de liefdeszang en liefdesklacht die dit boek in
hoofdzaak toch is, om vervolgens het opnieuw aanzwellen van dat thema des te meer
nadruk te verlenen.
Warrens dagboek toont weer eens aan dat talent toch pas werkelijk tot de
verbeelding spreekt wanneer het samengaat met persoonlijheid. En verder: dat een
schrijver zichzelf in zijn beste werk bijna altijd serieus neemt, wat uiteraard de humor
niet hoeft uit te sluiten. Zijn beste werk, zo lijkt het, is Warren nu aan het publiceren,
waarmee ik niet zozeer zijn poëzie - die ik onvoldoende ken - in diskrediet wil
brengen, als wel zijn proza de plaats wil geven die het verdient.
■

Geen lijn, geen centrum
Marguerite Duras en de onmogelijkheid van de autobiografie
l'Amant door Marguerite Duras Uitgever: Minuit, f 24, Mieke Bal
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Sinds het begin van de jaren zestig heeft Marguerite Duras bijna steeds een à twee
boeken per jaar gepubliceerd. In 1982 verschenen drie tamelijk korte teksten: L'homme
atlantique, La maladie de la mort, en het beroemd geworden Savanah Bay. Daarna
werd het even stil, een stilte die opvallend is voor zo'n produktieve auteur. Nog
opvallender, na de ontwikkeling van steeds verder gaande versobering, waarin een
steeds grotere emotionele spanning werd opgewekt met steeds minder stof, minder
gebeurtenissen, is de aard van Duras' nieuwste werk.
In 1984 verschenen een adaptatie voor het toneel van drie beroemde teksten uit
de wereldliteratuur, The Beast in the Jungle en The Aspern Papers van Henry James,
en Strindbergs Dodendans, hetgeen een voor Duras uitzonderlijk dik boek oplevert,
en een voor haar doen lang, autobiografisch verhaal, L'amant.
Hoezeer met name James' werk ook gekenmerkt wordt door een opbouw rond
emotionele spanningen, vergeleken bij Duras' geschiedenissen zijn zijn novellen
spannende avonturenverhalen. Maar nog treffender dan deze keuze is de onderneming
van L'amant, waarin thema's uit haar vroegste werk terugkomen. Samen wekken
deze twee nieuwe boeken de indruk, dat de schrijfster bezig is met een terugblik: op
haar leven, op de literatuur waaruit haar werk is voortgekomen, op de niets ontziende
weg die ze met haar werk gegaan is. Ik zeg maar direct dat ik L'amant mede daarom
een van de hoogtepunten uit haar hele oeuvre vind.
De minnaar van de titel is niet alleen degene met wie de ik van het boek rond haar
zestiende jaar een hevige en tegelijkertijd nauwelijks communicatieve verhouding
heeft gehad. Het is ook de man die, op de eerste bladzijde, op de oud geworden
schrijfster toekomt en zegt haar gezicht nu het mooist te vinden; het is de man aan
wie het boek is opgedragen, en het is ‘le petit frère’, de jongste broer die op de boot
van Indo-China naar Frankrijk een verhouding met een getrouwde vrouw begint.

Marguerite Duras

Autobiografisch verhaal
Als de man van het begin zijn liefde voor het oude gezicht heeft verklaard, begint
de ik-figuur haar verhaal over hoe ze oud geworden is: tussen haar vijftiende en
zeventiende jaar. ‘Dit gezicht heeft plaatsgevonden,’ vertelt zij alsof het om een
cruciale gebeurtenis gaat. Dat is ook zo. Direct erna zegt de vertelster: ‘Mijn
levensgeschiedenis bestaat niet. Dat bestaat niet. Er is nooit een centrum. Geen weg,
geen lijn.’ Met deze uitspraak geeft Duras haar visie op het autobiografische verhaal
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dat ze aan het schrijven is, weer. Deze uitspraak plaatst het boek tegelijkertijd in het
hele oeuvre: er is geen lijn en geen centrum, ze cirkelt om een
PRIX GONCOURT
‘Marguerite Duras had de Prix Goncourt niet nodig, de Prix Goncourt had
Marguerite Duras nodig,’ schrijft het Franse weekblad l'Express deze
week. Als kandidaten voor de belangrijkste literaire prijs van Frankrijk
waren de afgelopen weken drie kandidaten genoemd: Bernard-Henri Lévy,
Bertrand Poirot-Delpech en Marguerite Duras. Drie beroemde auteurs, die
in staat mochten worden geacht het gehavende blazoen van de Prix
Goncourt weer op te smukken.
Nog maar tien jaar geleden waren bekroonde boeken in Frankrijk geheide
bestsellers. Het beroemde rode buikbandje verhoogde de verkoop met
honderdduizenden exemplaren. Toen in 1975 de volslagen onbekende
schrijver Emile Ajar (een pseudoniem van Romain Gary zoals achteraf
zou blijken) de Prix Goncourt kreeg voor La vie devant soi, werden van
zijn boek achthonderdduizend exemplaren verkocht. Maar ook de andere
literaire prijzen (Femina, Renaudot, Interallíe en Médicis) waren voor de
uitgevers van groot commercieel belang.
Dat blijkt nu niet langer het geval te zijn. De toekenning van literaire
prijzen ging in Frankrijk de afgelopen jaren niet zelden gepaard met een
literair schandaal. Jury's bleken niet altijd even onkreukbaar en zelfs de
meest argeloze lezer kreeg in de gaten dat de literaire prijzen verdeeld
werden door de drie grote uitgeverijen: Gallimard, Le Seuil en Grasset.
Daardoor hebben de prijzen veel van hun glans verloren: uit een
opiniepeiling van l'Express bleek dat slechts één procent van de Fransen
wist wie de Prix Goncourt 1983 had gekregen. In de boekhandels op de
Parijse Rive Gauche blijkt een bekroning zelfs averechts te werken: een
Prix Goncourt koop je niet, want dat is synoniem voor pulp. Als L'amant
van Marguerite Duras een bestseller wordt, is dat ondanks de Prix
Goncourt.
PP
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paar gebeurtenissen, of liever: stemmingen, heen. De situatie is bepalend, niet de
gebeurtenis. Die accentverschuiving ten opzichte van de realistische traditie werd al
ingezet door Flaubert, met zijn verwarrende verschuivingen van het eenmalige naar
het steeds terugkerende in Madame Bovary. Henry James, Proust en Nathalie Sarraute,
om er maar enkelen te noemen, hebben ieder op hun eigen wijze die ontwikkeling
verder gevoerd. Duras stelt in dit boek die literatuuropvatting explicieter aan de orde
dan in haar eerdere werk, maar tegelijkertijd werkt ze er vanzelfsprekender mee.

Marguerite Duras, 17 jaar oud

De onmogelijkheid het leven in een lijn te zetten wordt niet gecompenseerd door
het alternatief van het beeld, want het centrum is al even afwezig: ‘Er is geen beeld.
Het is weggelaten. Het is vergeten. Het is niet weggehaald, uit het geheel verwijderd.
Aan dat gebrek bestaan te hebben, dankt het zijn vermogen iets absoluuts uit te
beelden, dat teweeg te brengen.’ En inderdaad. Er worden wel centrale beelden
gesuggereerd - het meisje op de veerpont, de minnaar in de auto, het snel vlietende
water van de Mekong - maar de onmogelijkheid bij die beelden stil te staan, en
daardoor de noodzaak er omheen te praten, maken de beelden. Wanneer het meisje
na haar eerste seksuele ervaring probeert het huis waar de ontmoeting heeft
plaatsgevonden, in haar geheugen te griffen, zegt ze dat het is zoals overal. ‘Ja, zegt
de man zoals altijd.’ Geen centrum, geen lijn; geen specifieke plaats, geen eigen tijd.
Vanuit deze opvattingen een autobiografisch verhaal schrijven, dat per definitie
onmogelijk is, leidt tot een paradox. Het succes van de onderneming is verbluffend.
De thema's die in het werk van Duras steeds terugkeren lopen hier in elkaar over:
armoede, wanhoop, geweld en sensualiteit, het geheel als een verslaving, een ziekte.
De manier waarop de elementen van het verhaal in elkaar overlopen doet terloops,
noodzakelijk aan. Het verleden wordt, als de anekdote te veel gewicht dreigt te
krijgen, in de toekomende tijd beschreven. De persoonlijke voornaamwoorden ik en
zij worden door elkaar gebruikt, hetgeen een van de middelen is waarmee wordt
aangegeven hoezeer het subject door en in de anderen bestaat - als ‘derde persoon’
- en het centrum ontbreekt, behalve in de hevigheid van de gevoelens.
Thema's uit Duras' beste romans duiken weer op, zoals de waanzinnige bedelares
die in Le vice-consul voor het eerst een hoofdrol krijgt, en Annemarie-Stretter die
vanaf Le ravissement de Lol V. Stein steeds weer terugkomt; maar ook de minnaar
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die hier zo centraal staat doet, vanwege de te dure ring die hij haar geeft, denken aan
de nogal ridicule Mr. Joe uit Le barrage contre le pacifique.
Ook al lopen de elementen van de vertelde geschiedenis, de werkwoordstijden,
de thema's en de persoonlijke voornaamwoorden door elkaar, er ontstaat toch een
soort chronologische lijn. Die lijn loopt van het begin van deze vreemde, intensieve
en sprakeloze relatie naar het einde, en tegelijkertijd van de fase waarin de moeder
alles bepaalt wat haar dochter voelt, tot het einde van elk gevoel voor de moeder,
wat de dochter mogelijk maakte dit boek te schrijven: de moeder is ‘vloeiend
schrijfsel’ geworden. En tevens loopt die lijn van het moment dat een man haar zegt
haar oude gezicht lief te hebben tot aan het moment, in dezelfde periode, dat de
minnaar van vroeger haar in Parijs opbelt en aan de ‘maladie de la mort’ blijkt te
lijden: ongeneeslijke liefde.
De stijl van Duras balanceert ook in dit boek tussen intensief, doordacht, en
terloops, praterig. Ook haar visie op liefde balanceert tussen twee uitersten. Enerzijds
een modern-romantische, absolutistische liefdesopvatting die alleen in paradoxen te
uiten is: een ontroostbaar genot, de intensieve aandacht van mensen die niet horen
wat er gezegd wordt. Anderzijds een bijna banale, gewelddadige sensualiteit, die
bijvoorbeeld L'homme assis dans le couloir terecht deed komen in bloemlezingen
van pornografie (Huston). De behoefte te doden wat aantrekkelijk is is iets anders
dan het gevoel dat genot dodelijk is.
De aarzeling of we hier te maken hebben met groot schrijverschap of met een
veredelde boeketreeks hangt met deze twee aspecten samen. In dit boek slaat de
balans ondubbelzinnig door in de positieve richting. Het is duidelijk, dat Duras op
een punt was aangeland, waarop ze zich op haar werk, haar leven en de relaties tussen
die twee, moest herbezinnen. Dat ze de moed gehad heeft dat serieus te doen, en
geen absolutistische uitweg heeft gekozen, kon wel eens een nieuwe golf van
schitterend werk opleveren.
■

Turven in Tilburg
Ten Braven
Sinds enkele jaren kun je in Tilburg op een alternatieve manier literatuur studeren.
Onder leiding van professor H. (voor Hugo) Verdaasdonk is het enige wat studenten
er over werken van letterkunde te horen krijgen dat het om maatschappelijk bepaalde
verschijnselen gaat. Het betreft hier dus de ‘sociologische richting’ in de
literatuurwetenschap, dat spreekt.
De Tilburgse studenten leren niet langer op college dat een schrijver een boek
schrijft, dat er bepaalde personages in voorkomen en dat het boek om deze of gene
reden de moeite van het lezen waard is. Professor Verdaasdonk zou rillen bij zo'n
‘benadering’. Dat gezwets over het boek als kunstwerk is hem een gruwel. Het boek
is immers in de eerste plaats een industrieel produkt, koopwaar. En literaire werken
zijn een speciaal soort waren, waarvan wij geleerd hebben te denken dat er iets
bijzonders mee aan de hand is.
Het onderzoeksobject van de literatuursocioloog te Tilburg (Brabant) is dan ook
voornamelijk hoe wij ertoe komen dat speciale predicaat ‘literair’ aan sommige
werken toe te kennen en aan andere niet. Daartoe zou het volkomen verkeerd zijn

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

het betreffende boek te lezen. Veel interessanter is na te gaan hoe onze smaak
gemanipuleerd wordt door een hele reeks sociale instituties die ons bijbrengen wat
we mooi vinden.
In de eerste plaats natuurlijk: de school, waar oudbakken leerboeken over literatuur
gehanteerd worden door bekrompen docenten. Dan zijn er literaire uitgeverijen, zoals
De Bezige Bij, die de markt zo hebben weten te indoctrineren dat, zodra hun vignet
ons opvalt op de rug van een boek, we als honden van Pavlov vanzelf beginnen te
kwijlen van literair genot.
De derde groep smaakmakers zijn natuurlijk de critici, een door de commercie
beheerste groep loontrekkers die systematisch bepaalde schrijvers moeten loven en
andere veronachtzamen om ons koopbedrag te beïnvloeden.
Daarom doet men op de colleges van Verdaasdonk c.s. ook niet veel anders dan
het groepsgewijs turven van de aantallen recensies die in periodieken zijn verschenen,
om na te gaan hoe langs de slinkse wegen der media ons leesgedrag wordt bespeeld.
Dit complex van Zuidnederlandse opvattingen heeft mij steeds neopopulaire rimram
geleken. Dat ik het ene boek met meer plezier lees dan het andere behoeft volgens
mij geen enkele sociologische verklaring. (Er zijn integendeel half-onbewuste
behoeften in literair-gevoelige mensen zoals u en ik, die door bepaalde teksten zo
bevredigd worden dat wij spontaan verzuchten: ‘Ja, dit is literatuur.’ Maar daarover
een volgende keer.)
In mijn ogen zijn het dus wel degelijk prikkels in die teksten zelf die ons stimuleren
tot de respons van ‘mooi vinden’ en niet de kapitalistische samenzwering rond het
boek met al haar verborgen verleiders. Juist had ik daarom de hele Verdaasdonkse
ideeënkraam schaterend de rug willen toekeren, toen in de boekwinkel het spervuur
van nieuwe vrouwenauteurs op gang kwam: van Hermine de Graaf tot Nelly Heykamp
en van Suzanne Hoenderdal tot Karina Ploos van Amstel via de al succesrijke
Brouwers en De Loo.
In enkele jaren heeft de vrouw zich met de pen een aanzienlijke plaats op de markt
en op de bestsellerlijsten veroverd. Plotseling werd ik bang hierin een overwinning
van de Tilburgse visie te moeten erkennen. Wat zien wij immers: nauwelijks heeft
de feministische strijd een zekere mentaliteitsverandering bewerkt door middel van
de eigen politieke en publicitaire kanalen (CPN, Opzij, Sara, Serpentine, Kijk Haar)
of ineens blijken wij als lezersschaar grote aantallen boeken te kopen van
vrouwenschrijvers, die niet alleen uitgevers en critici weten in te spinnen, maar ook
nog massaal worden mooi gevonden!
Bepalen maatschappelijke factoren dus toch wat wij graag lezen? Bijna had ik een
enkele reis naar het Brabantse Canossa gemaakt om Verdaasdonk te voet te vallen.
Maar nog net op tijd kreeg ik mijn gezond verstand terug. Zo simpel ligt het immers
niet. Wel raken door de jongste feministische golf veel vrouwelijke medemensen
geïnteresseerd in de schrijverij en azen veel uitgevers op een gat in de markt, maar
niet daardoor leren wij plotseling mooi te vinden waar we anders niet naar hadden
getaald. Nee, Tilburgse School, veeleer is hier de eenvoudige wet van de piramide
werkzaam en die luidt: hoe breder de basis, hoe hoger de top.
Omdat er in de Sovjetunie zo onnoemelijk veel meer vrouwen schaken dan elders,
zal de vrouwelijke wereldkampioen voorlopig een Russin zijn. Maar over de hele
wereld schaken veel meer mannen dan vrouwen en dus blijft de allerbeste voorlopig
een man.
Hoe meer vrouwen hier te lande nu romans uit hun tikmachines hameren, hoe
groter ook de groep wordt van vrouwelijke prachtwerken vol literaire prikkels. En
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dan gaan onze geconditioneerde reflexen ook steeds vaker op al dat moois van
vrouwenauteurs reageren. Over een jaar of wat slepen alléén nog maar Haasses en
Vasalissen de grote prijzen weg.
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Het persoonlijke politiek
Een biografie van Jiang Qing
The white - boned demon A Biography of Madame Mao Zedong door
Ross Terrill Uitgever: Heinemann, 446 p., f78,80
Bart Tromp
Hoe meer gedetailleerde kennis er vrij komt over de moderne Chinese politiek, des
te meer wordt het beeld ervan vergruizeld. Breed aangezette tegenstellingen tussen
een ‘maoïstisch’ en een ‘pragmatisch’ ontwikkelingsbeleid maakten eerst plaats voor
verfijndere analyses in termen van de onophoudelijke factiepolitiek die de Chinese
maatschappij van top tot basis bleek te beheersen. Daarin al waren inhoudelijke
meningsverschillen even subtiel als onverbrekelijk verweven met het spel om de
macht. De biografieën die de laatste jaren over hoofdrolspelers als Mao Zedong en
Zhou Enlai zijn verschenen raakten een nog dieper liggende laag: de mate waarin
persoonlijke verhoudingen in de top van de Chinese Communistische Partij bepalend
zijn geweest - en zonder twijfel nog zijn - voor het verloop van de Chinese politiek.
Deze dimensie wordt nog veel scherper belicht in de biografie die Ross Terill aan
Jiang Qing, de vierde en laatste echtgenote van Mao Zedong heeft gewijd, al was
het alleen maar omdat zij de belichaming blijkt te zijn van de gedachte dat het
persoonlijke politiek moet zijn, en het politieke persoonlijk.
Jiang Qing werd in 1981 terdoodveroordeeld; een vonnis dat na een proeftijd van
twee jaar is omgezet in levenslange gevangenisstraf. Eigenlijk had ze om de kogel
te ontlopen, in die twee jaar tot inkeer over haar misdaden moeten komen. Zo zit het
Chinese recht in elkaar. Maar Jiang Qing toonde geen berouw, evenmin als ze dat
had gedaan tijdens haar proces (‘Ik was Mao's hond. Als hij zei: “bijt”, dan beet ik’.)
Sterker nog: op hoge toon eiste ze een openbaar debat met Deng Xiaoping en Hu
Yaobang over de partijlijn. Op dat verzoek werd niet gereageerd door het Centrale
Comité. Maar in 1983 kon Deng net zo min als in 1981 consensus bereiken, of althans
een grote meerderheid achter zich krijgen om zijn aartsrivale te laten doodschieten.
Daarom werd een formule gevonden die Jiang Qing in leven kon laten, maar ook het
gezicht van het regime redde. Het onderzoek naar haar houding - en op grond van
dat onderzoek moest beslist worden of ze na twee jaar doodgeschoten zou worden leverde, zo werd bekendgemaakt, op dat de veroordeelde ‘verbetering niet op een
flagrante manier had tegengewerkt’. Aldus mag Jiang Qing voortleven in de
gevangenis, onder overigens aanmerkelijk betere levensomstandigheden dan haar
talloze slachtoffers tijdens de Culturele Revolutie.

Omzwachtelde voeten
Jiang Qing werd in 1914 geboren, als dochter van de concubine van een timmerman.
Ze behoort tot de laatste generatie vrouwen in China bij wie in de jeugd de voeten
stijf omzwachteld werden, om zo de mismaaktheid voort te brengen die het traditionele
schoonheidsideaal voorschreef. Jong en aantrekkelijk, bezeten van een sterke wil en
drang naar onafhankelijkheid, wist ze zich in Sjanghai in het begin van de jaren dertig
als actrice een zekere plaats te verwerven. De toneel- en filmwereld in Sjanghai was
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links georiënteerd. Maar Jiang Qing (die toen nog Li Yunhe heette, en als actrice de
naam Lan Ping aannam) was onder invloed van haar tweede man al lid van de CCP
geworden voor ze naar het Parijs van China trok om er haar geluk te proberen. (Ze
huwde voor het eerst toen ze zestien was, en twee jaar later weer. In Sjanghai volgde
nog een derde kortstondig huwelijk; daarnaast een onophoudelijke reeks affaires en
verhoudingen met regisseurs en acteurs.) Politiek was ze niet actief, maar ze is
eenmaal gearesteerd door de Nationalisten en schijnt zich door een bekentenis weer
vrijgekocht te hebben. Als actrice bleef ze op het tweede plan, ook al werden haar
erotische avonturen in de boulevardpers breed uitgemeten. Toen de Japanse inval de
filmindustrie in Sjanghai verlamde, trok Lan Ping naar Yenan, het toenmalige
hoofdkwartier van de CCP.

Daar slaagde zij erin met Mao Zedong in contact te komen en zijn geliefde te worden.
Mao's (derde) vrouw, He Zizhen, die met hem de Lange Mars had overleefd, verdween
uit het zicht - eerst naar de Sovjetunie, daarna naar een psychiatrische inrichting,
waaruit ze pas in 1979 opdook. De verhouding tussen de partijvoorzitter en het
filmsterretje uit Sjanghai, dat politiek geen staat van dienst had, wekte in Yenan veel
weerstand. De gemoederen liepen zo hoog op dat studenten zelfs in staking gingen
tegen hun samenleven. De andere partijleiders vonden Lan Ping niet geschikt als
first lady van de partij. De voormalige schoolmeester uit haar geboortestreek, Kang
Sheng, die zij van vroeger kende, en met wie ze een kortstondige verhouding schijnt
te hebben gehad, zette nu een ingewikkelde intrige op die paste bij de functie die hij
in 1938 al had en tot zijn dood in 1975 zou behouden: hoofd van de geheime politie.
De intrige leidde tot een - volgens sommige bronnen door Stalin persoonlijk bedacht
- compromis tussen Mao en de andere partijleiders: Zhu De, Liu Shaoqi en Zhou
Enlai. Mao scheidde van He Zizhen, en zijn verhouding met Lan Ping werd een
officieel huwelijk. Maar Lan Ping verplichtte zich al haar energie in de zorg voor
Mao te steken en zich voor de eerstvolgende dertig jaar buiten de politiek te houden.
Zij was 24 toen ze Mao voor het eerst ontmoette; Mao 45. Lan Ping doopte zich zelf
om tot Jiang Qing, en twee lange periodes volgden waarin ze inderdaad niets meer,
en vaak nog minder, dan Mao's huisvrouw was. De eerste beslaat de burgeroorlog,
de tweede die van 1950 tot het begin van de jaren zestig.
Al haar pogingen in deze tijd om politiek een eigen rol te spelen mislukken - Mao
steunt haar niet of nauwelijks, haar driftige en arrogante optreden neemt vrijwel
iedereen tegen haar in, en inhoudelijk heeft ze niets meer te bieden dan een paar
weinig doordachte oordelen over kunst. In de jaren vijftig, als de seksuele
aantrekkingskracht tussen Mao en Jiang afgenomen is, wordt ze voor lange perioden
naar de Sovjetunie gestuurd om er behandeld te worden voor vermeende, maar ook
echte (baarmoederkanker) ziekten. Mao en Jiang hebben één dochter gekregen, maar
Mao maakt zich over haar nauwelijks meer druk dan over zijn kinderen uit vorige
huwelijken (van wie verschillende in de jaren dertig spoorloos verdwenen.) De enige
politiek waarin Jiang Qing zich in deze periode betrekkelijk vrijelijk kon uitleven
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was familiepolitiek, en dat deed ze dan ook met verve in de ingewikkelde huishouding,
met stiefzonen, halfzusters, neven, schoondochters en wat al niet.
Wanneer Mao na de Grote Sprong Voorwaarts in politieke moeilijkheden geraakt,
komt het echter tot een toenadering tussen de echtelieden: Mao geeft Jiang de ruimte
om haar opvattingen over de Chinese opera gestalte te geven, en met behulp van
enkele intellectuelen uit Sjanghai begint ze haar theaterhervormingen, die een reductie
tot de meest platte vormen van agitprop behelzen. Deng Xiaoping vond het geen
kunst. ‘Je ziet alleen maar een club mensen op en neer lopen op het toneel.’
Staatshoofd Liu Shaoqi was om andere redenen tegen Jiang Qings ‘modelopera's’
gekant: ‘Tegenwoordig is het publiek zelf wel in staat zich een oordeel te vormen.’
De culturele hervormingen maakten radiouitzendingen zo saai dat de prijs van een
radiotoestel met 75 procent zakte. In 1966 benoemde minister van Defensie Lin Biao
- de samensteller van het Rode Boekje - haar tot hoofdadviseur van de krijgsmacht
voor culturele zaken - haar eerste werkelijk belangrijke politieke post. Op die manier
versterkte Lin zijn machtspositie bij Mao, en verkreeg Jiang er zelf een. Zhou Enlai,
de enige leidende Chinese politicus die zich in de voorafgaande jaren nog wel eens
om haar bekommerd had, voerde nu trouw al haar ‘adviezen’ uit. ‘Voor de revolutie
moet je zelfs hoer kunnen zijn,’ vond hij.
Dat was de basis van haar ongekende
[Vervolg op pagina 13]

Je kunt wel over alles een verhaal schrijven
Het debuut van Marijn Links
Groen en grijs Verhalen door Marijn Links Uitgever: Manteau, 142 p.,
f18,90
Eddy Mielen
In één van de spaarzame vraaggesprekken die hij toestond (VN-boekenbijlage,
20/10/1979) deelde Oek de Jong de interviewer (Willem Jan Otten) mee, dat hij
opgehouden was met verhalen te schrijven, toen hij zich op een gegeven moment
realiseerde dat je haast overal een verhaal over kon schrijven (‘(...)ik kan van alles
literatuur maken.’). Het grote scala aan onderwerpen die je bij de kop kon nemen
ontmoedigde hem al bij voorbaat. Dat standpunt schoot mij te binnen bij het lezen
van Groen en grijs, het debuut (de regen kan niet op dit jaar!) van Marijn Links.
Zestien verhalen over de meest uiteenlopende zaken als de begrafenis van een
grootvader, ouderlijke ruzies waargenomen door de ogen van een kind, een bezoek
aan een vriendin in een inrichting, een schrijver die de eerste recensies over zijn boek
doorneemt, een zitting bij de psychiater, de vader die zijn gezin verlaat voor een
vriendin en nog een hele bonte rij met een meer of minder anekdotische inslag.
Ofschoon variatie in de regel een deugd is, pakt het resultaat hier anders uit.
Halverwege de bundel betrapte ik me erop niet nieuwsgierig te zijn naar het volgende
verhaal. Die vrees bleek bij het dichtklappen van het boek achteraf gewettigd. Buiten
garendraad en lijm is er niets dat de verhalen bindt; voor even veel geld waren het
zestien totaal andere geweest, of twaalf of twintig, zo weinig had dat uitgemaakt.
Uiteraard zit hem dat niet alleen in het divertissement, maar ook in de stijl en
verhaaltechniek van Marijn Links. Nagenoeg alle verhalen maken een opzettelijke
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en bedachte indruk. Dat nadrukkelijke schuilt vaak al in de verhaaltitels en de
quasi-modieuze verwijzingen naar het leed der dertigers. De zaken lopen allemaal
aardig, zoals ook een artikel in Reader's Digest wel marcheert, maar echt tot leven
komt er niets, ze ontroeren niet en amuseren niet. Er vormen zich geen beelden op
je netvlies en nergens komt de dialoog los van het papier om van enig meevoelen
maar te zwijgen. Hoe dan ook: het werkelijkheidsgehalte blijft bedroevend laag.
Inderdaad, je kunt overál wel een verhaal over schrijven.
■
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[Het persoonlijke politiek - vervolg]
macht tijdens de Culturele Revolutie, waarin ze, door niets meer geremd, het grootste
en bloedigste drama uit de moderne geschiedenis wist op te voeren, met als leidende
gedachte dat iedereen die ooit haar persoonlijk ongenoegen had opgewekt, te zamen
met zijn familie en vrienden als contra-revolutionairen moest worden opgejaagd.
Mao begon zich al snel van de uit de hand gelopen zuiveringsmanoeuvre te
distantiëren door op een hoger plan de kat uit de boom te kijken, en de echtelieden
vervreemdden opnieuw van elkaar. In 1971 verdween Lin Biao van het politieke
toneel, en vanaf nu werd Zhou Enlai haar grote rivaal. Toen Zhou gestorven was, en
Jiang aan het sterfbed verscheen, hield ze haar pet op, waarop de toen negentigjarige
Zhu De zich niet meer kon beheersen en trillend van woede tegen haar uitviel: ‘God,
heb jij mensen en de Chinese revolutie al niet genoeg schade toegebracht? Herinner
je je niet dat toen jij en Mao op een nacht bij me kwamen om te smeken of ik jouw
wens om te trouwen wilde goedkeuren, je beloofde om je altijd buiten de politiek te
houden?’ Zhu De, oprichter en opperbevelhebber van het Volksbevrijdingsleger,
stierf een paar maanden later. Niet veel later overleed Mao. De aanleg van Jiang
Qing om met behulp van haar medestanders (onder wie Mao's neef Yuanxin, die
legereenheden in de buurt van Peking onder zijn controle had) daarna de macht over
te nemen, mislukte door de tegencoup van Hua Guofeng. De rest is bekend.

Sympathische trekken
Deze uitvoerige, goed geschreven en spannende biografie levert nog meer problemen
op dan die van Mao, welke Terrill in 1980 publiceerde. In de eerste plaats: Terrill
heeft een schat van gegevens uit allerlei Chinese bronnen aangeboord, maar over de
betrouwbaarheid van die bronnen - variërend van interviews met een exminnaar van
Jiang Qing, bijna vijftig jaar naar na dato, tot filmblaadjes uit Sjanghai uit de jaren
dertig - heeft hij niet veel te zeggen. Er is waarschijnlijk geen land ter wereld waar
zo geroddeld wordt als de Volksrepubliek, en het grote probleem van vrijwel alle
literatuur over leven en daden van contemporaine Chinese politici is de mate waarin
zelfs de meest serieuze artikelen gelardeerd zijn met - meestal op de politieke
stemming van het ogenblik - afgestemde geruchten. Over hetzelfde incident zijn vaak
tenminste drie elkaar tegensprekende, maar op zich zelf plausibele relazen in omloop.
Terrill doet weinig moeite dit historisch-ambachtelijke probleem zelfs maar in
concreto aan te wijzen. (Niet dat hij onkritisch is: op talloze punten toont hij aan dat
het verhaal dat Jiang Qing in Roxane Witkes Comrade Chiang Ching over haar leven
vertelde feitelijk niet klopt.) Daar staat tegenover dat Terrill nogal eens bedenkelijk
afzakt tot een Privé-stijl. Dat hij zijn hoofdpersoon denkend opvoert, en een voorkeur
toont voor scenische openingen (alsof hij een filmscript schrijft) reken ik hem meer
aan dan de uitgebreide aandacht voor de amatorische kwaliteiten van Jiang en het
liefdeleven van haar en Mao Zedong. Chinese politiek onder Mao degenereerde tot
hofpolitiek, en hofpolitiek was in niet onaanzienlijke mate seksuele politiek. Jiang
Qing deinsde er in de jaren zeventig niet voor terug een jonge minnaar,
tafeltenniskampioen, tot minister van Sport te maken. Het hof van Mao is een
onderwerp Procopius waardig.
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Jiang Qing

Het zwakste punt van Terrill is - net als bij zijn biografie over Mao - zijn
ambivalentie ten opzichte van zijn onderwerp. Aan de ene kant lijkt mij deze
onvermijdelijk, en zelfs sympathiek. Een biografie schrijven over iemand die men
al van te voren een monster of heilige vindt leidt maar zelden tot een goed resultaat.
Het beeld van een naar onafhankelijkheid strevende vrouw, die zich met grote
wilskracht probeert vrij te maken in een door mannen en voor mannen door gunstige
gebruiken en tradities gedomineerde wereld - Ibsens Nora was Jiangs succesrol op
het toneel, een rol waarmee ze zich bleef indentificeren - dat beeld heeft sympathieke
trekken. Het rechtvaardigt echter in het geheel niet de onzinnige zin waarmee Terrill
zijn boek besluit: ‘One day, when the political cards have been reshuffled, a new
Chinese government may declare with deep conviction that the case against Jiang
Qing was, to quote Deng's deeply convinced words on Jiang's case against him during
the Cultural Revolution, “the biggest unjust charge in Chinese Communist history”.’
Hoewel dit er letterlijk niet staat, suggereert Terrill hier dat hij zich in zo'n rehabilitatie
zeer wel zou kunnen vinden.
Maar zijn hele boek laat zien dat Jiang Qing haar hele leven een haatdragende,
rancuneuze vrouw was, die zich nooit inhoudelijk verdiepte in politieke of artistieke
vraagstukken, en alleen maar gedreven werd door een pathologische drang naar
macht; die van alle echte en vermeende krenkingen welke ze in haar leven ondervond
universele politieke strijdpunten maakte. In een voetnoot verdedigt Terrill notabene
zelf de visie dat Jiang Qings persoonlijke drama de sleutel tot de Culturele Revolutie
is: van politiek, en van politieke ideeën had ze geen weet, schrijft hij daar; alle
beschuldigingen en verdachtmakingen die ze tijdens de Culturele Revolutie tegen
haar slachtoffers inbracht zijn feitelijk vals en onjuist gebleken. Haar hele volwassen
leven is één lange zucht naar wraak en macht, voegt hij daar nog aan toe, en in de
interviews met Witke gaat het nooit over politiek, maar altijd over persoonlijke
vijanden - iedereen die haar in Sjanghai niet door dik en dun had gesteund, of zelfs
maar getrouwd was met een man waarop zij toen verliefd was geweest, zou er tijdens
de Culturele Revolutie aan geloven - kleren, ziekten, familie. The White-Boned
Demon is een verschrikkelijk boek: het demonstreert op ongekende wijze hoe het
extreme totalitarisme, dat door conservatieve denkers altijd weer verklaard wordt
als een proces van ‘bureaucratisering’, integendeel uitloopt op een persoonlijke
dictatuur, waarin het lot van een kwart van de mensheid bepaald werd door de grillen
van een verwende, over het paard getilde vrouw.
■
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Het pak van Sjaalman
Vervolg van pagina 4
vaak in Droogstoppels zijn verkeerd, bijvoorbeeld doordat ze in de kolommen van
de Volkskrant een Bergen-op-Zooms braderiespel - te raden hoeveel Turken er in de
stad wonen - als racistisch verwerpen (opbrengst van het geld was bedoeld voor een
nieuwe gebedsruimte voor de Turkse gemeenschap!).

Anton Constandse gaat al tachtig jaar geen onderwerp te hoog. Hij drukt de printtoets
van zijn personal computer in en loost, niet voor de eerste keer in zijn leven, een
kleine 2000 woorden. Over de achteruitgang der beschaving sedert het ontstaan des
Christendoms. Stoute Anton - want notaris De Jong (en notarissen liegen zoals bekend
nooit) onthult in zijn artikel dat iedere scribent 600 tot 800 woorden waren
toegemeten. Daarmee ontmaskert hij tevens J. Tinbergen, die zijn bijdrage Over
Inkomende Rechten als ondoeltreffend, onrechtvaardig en onzedelyk na 300 woorden
beëindigt met de onjuiste mededeling: ‘Als ik meer ruimte had gehad, zou ik daarover
nog wel wat meer kunnen zeggen.’ Ook een manier om er onderuit te komen. Het
bontst maakt Harry Mulisch het in dit verband met het volgende: Over proteïne in
de athmosferische lucht: ‘Niet aanwezig (G).’ Dat hij zich als redacteur van De Gids
valselijk bescheiden zou willen opstellen, is niet aannemelijk, aangezien hij, zoals
bekend, al niet tot gewone bescheidenheid in staat wordt geacht.

Dichterlijk
Sommige schrijvers worstelen met het dubbele perspectief: de titel stamt uit 1860,
de invulling uit 1984. We zagen prof. dr. Pen al moeite hebben met de verwerping
van een allang verworpen theorie uit 1798, die voor Sjaalman nog een te onderzoeken
geldigheid bezat. J.R. Evenhuis heeft zich Sjaalmans perspectief toegeëigend door,
in Over de century of inventions van de Markies van Worcester als Multatuli plaats
te nemen achter de schrijftafel. H.W. von der Dunk heeft Multatuli's stijl en
schrijfwijze overgenomen, een onderwerp waarvan Boudewijn Büch bekent dat hij
het liever had gehad dan Over de opiumpacht op Java.
Maar dan de dichterlijke oplossing; die komt van Willem van Toorn, het sonnet
Over genesis, Wiel Kusters, Judith Herzberg (Over de versbouw der Hebreeën) en
van Rutger Kopland (Over de ouderlijke macht). Zij blijken in staat de opgave onder
te brengen bij hun eigen thematiek en idioom. De meest hilarische bijdrage is ook
een gedicht, Over prosodie, een sonnet van Jan Kuijper, dat bestaat uit twee
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prosodische varianten op Multatuli's epitaaf op Thorbecke: ‘Liberaal als 'n aal’. Dus:
‘Liberaal als 'n aal/Lieb'raal als een aal./Lieb'raal als een aal./Liberaal als 'n aal.’
Et cetera. Waarom dit leuk is? Allereerst omdat het, als Luceberts dodelijke sonnet
‘Ik/Mij/Mij/Ik’ et cetera, het hele sonnettencircus weer eens relativeert, waar Kuijper
zelf ongeveer opperstalmeester is, maar meer nog om iets anders. Het is alsof hij
heeft voorvoeld in wat voor omgeving zijn bijdrage zou verschijnen: een eindeloze
hoeveelheid meer of minder brave opstellen. Stel u voor: pal na S.R. de Groots Over
de lengte op zee, dat Einsteins relativiteitstheorie weer eens voor arbeiders verklaart,
staat daar plotseling achtentwintig keer ‘Liberaal als 'n aal’! Ik kan het ook niet
helpen dat de tekst bij nadere lezing iets krijgt van: ‘Bla, bla, bla. Bla, bla, bla’. U
moet dit niet opvatten als het eindoordeel over het pak van Sjaalman, waarvoor het
langzamerhand eens tijd wordt.
Multatuli's lijst van 147 titels kwam ongetwijfeld mede voort uit de zucht tot
imponeren die het universele romantische genie - vaak onbedoeld - aankleefde. In
ieder geval moest de lijst duidelijk maken wàt voor een genie - Sjaalman dus (lees:
Douwes Dekker) - de wereld in zijn miskenning teloor liet gaan. Veel van de
onderwerpen heeft Multatuli zelf al behandeld: in de Ideeën. De vraag is nu of de
redactie van De Gids de belangrijkste consequentie van het idee om deze onderwerpen,
honderdtwintig jaar na dato, integraal te laten uitwerken door een honderdtal auteurs,
niet had kunnen voorzien: dat het veel braafs en overbodigs zou opleveren, waar
noch de auteur noch de lezer op zat te wachten. Het betere schoolopstel dus. De
tegenwerping dat het in ieder geval een paar mooie teksten heeft voortgebracht, kun
je zelfs omkeren: als je de auteurs had gevraagd om a. zelf een keus te doen uit het
pak van Sjaalman, en b. de uitwerking alleen in te sturen als hij de kopij buiten De
Gids om ook zou willen publiceren - dan zou dat waarschijnlijk veel meer leuke
stukken hebben opgeleverd en nauwelijks vervelende. Gerrit Krol denkt: laat ik het
eens proberen met Over het verband tussen poëzie en mathematische wetenschappen;
het resultaat zou hij best in zijn volgende essaybundel willen publiceren, dus hij
stuurt het op (staat er in). Idem K. Schippers Over bosgeluiden. Wat het oplevert wil
hij bijna reserveren voor een volgende roman; toch maar opgestuurd (staat er ook
in). ‘Ja maar, als X nu eens niet gedwongen was geweest Y te behandelen, dan zou
dat leuke stuk nooit geschreven zijn!’ ‘Ja maar...’ Nu ja, het ligt er, voor elk wat wils.
Ik vind het nog het meest op lijken op een uit zijn krachten gegroeide weekend-bijlage
van het betere dagblad. Veel mensen blijken het een genoegen te vinden die te lezen,
maar ik hoor ook andere geluiden; persoonlijk moet ik iedere week een zekere
kribbigheid van me afzetten om zoveel artikelen die mijn aandacht vragen, waarvan
er mij, jandorie, nog een paar interesseren ook, maar die ik absoluut niet zou hebben
gemist. Het is me wat, die media.
■
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Om te krijgen
Om weg te geven
Afgebroken Amsterdam, 104 verdwenen gebouwen en stadsgezichten, door
Onno Boers. Uitgever: Van Gennep, 108 p., prijs f28,50
Een boek dat de lezer met lichte droefheid vervult. Dat het Paleis van Volksvlijt en
de beurs van Zocher curieus, maar vooral ook mooi waren en Naatje van de Dam en
de Koepelkerk aan het Leidsebosje curieus, en zeker niét mooi waren, weten we
allemaal. Maar Banda Neira, het Panoramagebouw in de Plantage, het
GGD-gebouwtje op het Waterlooplein en de Sint Catharinakerk, wie weet nog hoe
schitterend die gebouwen waren en waar al die pracht stond? Waren we maar honderd
jaar geleden geboren, denk je bij zo’n boek, om al lezend te ontdekken dat het
merendeel van al die verwoeste schoonheid er in de jaren vijftig nog stond. Zo kort
geleden en zo erg verleden tijd. Waarom hebben we toen toch zo slecht opgelet?

Rotterdam in de jaren twintig, door Herman Romer. Uitgever: Europese
bibliotheek, Zaltbommel, 160 p., prijs f47,50
Iedere stad verdient/heeft behoefte aan een geïllustreerde geschiedenis en de Europese
bibliotheek in Zaltbommel heeft om aan deze behoefte te voldoen talloze boeken
uitgegeven, waarin via dorpsgezichten op oude prentbriefkaarten het wezen van stad
en dorp werd vertoond. Leuk voor de bewoners van die steden en voor de mensen
die er lang geleden woonden. De Europese Bibliotheek gaat nu nog verder: nadat
Rotterdam en al zijn stadsdelen via oude ansichten zijn geportretteerd, is er nu een
groot boek verschenen, over de jaren twintig. Prentbriefkaarten, kranteadvertenties,
portretten van groepen mensen en foto’s van enigszins fameuze gebeurtenissen
vormen illustraties bij de tekst waarin wonen, bouwen, werken en vertier in Rotterdam
aan de orde komen. Het boek zal de Rotterdammer goed doen.

Pavlova, impressions, presented by Margot Fonteyn. Uitgever: Weidenfeld
and Nicolson, 159 p., f62,70
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‘Zonder twijfel was Anna Pavlova het grootste theatrale genie dat ik ooit gezien heb,’
schrijft Sir Frederick Ashton in zijn voorwoord bij een groot plaatwerk over Pavlova.
Het is mogelijk om het helemaal eens te zijn met Sir Ashton, ook al delen we zijn
theatrale ervaringen niet. Anna Pavlova, in 1881 in St. Petersburg geboren en in 1931
in Hotel des Indes in Den Haag gestorven (wat Nederlanders ten onrechte het gevoel
geeft dat Pavlova ook een beetje van ons is) was, afgaande op de werkelijk
schitterende foto’s in dit boek een ongelooflijk mooie vrouw en echt, alle superlatieven
zijn hier op z’n plaats. Greta Garbo, Virginia Woolf en dan nog een extra oneindige
melancholie erbij: ook mensen die niets van klassiek ballet moeten hebben, zullen
gefascineerd deze foto’s (vaak kostuumfoto’s maar ook gewone met een kwaad
hondje erbij) bekijken en de biografie, opgebouwd uit herinneringen van tijdgenoten
en kranteartikelen, lezen.

Marco Polo, de reiziger, zijn ongekuiste avonturen, door Gary Jennings.
Uitgever: Het Spectrum, 769 p., f39,90
Er zijn stukken geschiedenis waarvan ieder mens sinds zijn schooltijd weet heeft,
maar die daarna nooit meer spontaan in de gedachten komen. De televisie heeft, bij
veel nadelen, de grote verdienste dat ze die historische personen en hun aandeel in
de geschiedenis ineens tot leven kunnen wekken. Marco Polo is zo iemand: iedereen
weet dat dat een ontdekkingsreiziger was, maar daarmee houdt het meestal wel op.
Nu Marco in een aantal delen aan ons vertoond wordt (op maandagavond) weten we
hoe hij eruit zag (anders toch dan ik dacht), hoe zijn geliefde eruit zag, realiseren we
ons dat het in Venetië speelt (het begin althans) en wat een zwaar en avontuurlijk
vak het ontdekkingsreizen was. Precies op tijd om de biografie (en nog wel over zijn
ongekuiste avonturen) uit te brengen, te kopen en tussen het kijken door te lezen. Na
afloop weet te lezer veel over Marco Polo en zijn tijd, en kan dit stuk historie weer
naar de diepe vergetelheid zinken.

Dit is Roald Dahl met zijn zusje Wendy. Wie iets te weten wil komen over de kindertijd deze
kinderboekenschrijver leze zijn zojuist verschenen herinneringen Boy uitgegeven door Jonathan Cape.
Met vele kiekjes en tekeningen (160 p. f34,-)

Fiddler’s Moll, Life with Yehudi door Diana Menuhin, met een voorwoord
van Yehudi Menuhin. Uitgever: Weidenfeld and Nicolson, 236 p., f57,25.
In 1947 gaf Diana Menuhin haar carrière als balletdanseres en toneelspeelster op om
met de violist Yehudi Menuhin te trouwen. Sindsdien is er een leven van reizen en
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trekken begonnen aan de zijde van haar man Yehudi. In dit boek doet ze verslag van
haar leven, waarvan de hoogtepunten een bezoek aan Pandit Nehroe en de vriendschap
met Bernard Berenson in Florence zijn. Yehudi Menuhin schreef zelf het voorwoord.
Maar het is allemaal een beetje een familieboek, want het merendeel van de foto’s
bestaat uit gelukkige familiekiekjes van Yehudi, Diana en hun twee kinderen. De
tentoonstelling van het boek wordt bepaald door de laatste zin, waarin Diana Menuhin
verklaart dat haar leven met Yehudi ‘een hemels leven’ is.

Nutcracker door E.T.A. Hoffman, tekeningen door Maurice Sendak.
Uitgever: The Bodley Head, 102 p., f65,Honderd keer is het ballet De Notenkraker al opgevoerd en misschien is even veel
keer het verhaal De Notenkraker van E.T.A. Hoffman opnieuw geïllustreerd. Maar
dit keer hebben drie groten elkaar gevonden. Maurice Sendak, schrijver/ tekenaar
van vele kinderboeken waaronder Where the Wild Things Are, kreeg de opdracht om
de schetsen voor decor en kostuums te maken voor de opvoering van De Notenkraker
van Tsjaikovski door het Northwest Pacific Ballet tijdens Kerstmis 1983. Hij heeft
die opdracht aanvaard en uit die schetsen is een nieuwe Notenkraker gegroeid: het
verhaal van E.T.A. Hoffman, geïllustreerd door Sendak. De grote platen in het boek
zijn wat grof, en je kunt er aan afzien dat het decorschetsen zijn. Maar wie genoegen
wil nemen met de kleine tekeningen heeft weer een prachtige Sendak in handen.

Landscape in Britain, foto's van Charlie Waite, commentaar van Adam
Nicolson. Uitgever: Michael Joseph, 160 p., f64,95.
Groot-Brittannië is niet mooier of lelijker dan andere landen, maar de camera van
Charlie Waite heeft het Britse landschap breed vastgelegd. Van de krijtrotsen van
Dover tot de verlaten Highlands in Schotland, met daar tussen in de Green Pastures
van Sussex. Een boek met foto’s waarop geen steden, huizen of rommel te bekennen
zijn. Zo zou de wereld er uit moeten zien. Toch is het geen idealisering van de natuur,
die uit deze foto’s spreekt. Eerder is het landschap bijna abstract geworden. In het
begeleidend essay gaat Adam Nicolson in op de manier waarop wij een landschap
begrijpen en er op reageren. ‘Als de foto eenmaal gemaakt is,’ schrijft Charlie Waite
in zijn voorwoord, ‘dan voel ik een zeker verlies. Ik heb geen zin om weg te gaan
en ik neem altijd afscheid als van een goede vriend.’ Teksten van William Wordsworth
tot en met Robert Louis Stevenson zingen mee over de schoonheid van Engeland.
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Gilbert & Sullivan, The official D’oyly Carte Picture History, door Robin
Wilson en Frederic Lloyd. Uitgeverij Alfred A. Knopf, New York, prijs f78,40.
Importeur: Van Ditmar, Amsterdam
In het kader ‘prachtige boeken voor de liefhebber, maar dan ook voor de liefhebber
alleen’ scoort Gilbert & Sullivan, The official D’oyly Carte Picture History hoog.
Gilbert en Sullivan schreven een eeuw geleden buitengewoon luchtige opera’s (De
piraten van Penzance, De Mikado et cetera) die door het theaterbureau van D’oyly
Carte op de planken gebracht werden. Nazaat Dame Bridget D’oyly Carte was zo
lief om het familiearchief te openen om er alle prachtige foto’s van zeer vele
schitterende opvoeringen van de opera’s tot 1982 aan toe uit te lenen. De vroegere
premier Wilson (die nu Lord Wilson of Rievaulx heet) vertelt over zijn leven met
de opera’s van Gilbert & Sullivan en verder is het vooral plaatjes kijken.
Prachtig, intrigerend, al die verklede en poserende zangers en dansers en koren,
tekeningen van de decors, en kostuumschetsen.

Vijftig jaar geleden verscheen de eerste druk van F. Bordewijks ‘roman van een zender’ Bint. Ter
gelegenheid daarvan heeft Nijgh & Van Ditmar het boek in zijn oorspronkelijke gedaante herdrukt:
omslag, vette tekstletter, zoveel wit tussen de regels dat je er door kunt schaatsen. Harry Schotten
schreef een nawoord, (f39,50)

Het land der letteren, ’s-Gravenhage, door schrijvers en dichters in kaart
gebracht. Samenstelling en redactie Tilly Hermans, Harry Schollen en
Lodewijk van Zonneveld. Uitgever: Meulenhoff, 159p., f29,50
Natuurlijk is er niets zo vervelend voor een Hagenaar als om altijd geïdentificeerd
te worden met een halfdeftige ambtenaar die zijn kunstzinnige behoeften vooral in
pluche salons bevredigt en na Couperus is opgehouden met lezen. Dit boek bewijst
het gelijk van de Hagenaar die verwijst naar de grote schrijvers en dichters, ook
moderne, die Den Haag tot onderwerp van hun werk maakten. Dat Den Haag toch
wel een beetje op stand blijft, blijkt uit het feit dat Scheveningen ontbreekt op de
voorkant van het boek, maar op de titelpagina nog net tussen de regels van de titel
gevoegd kon worden. Scheveningen, met dat ordinaire strand (zie ook de foto met
halfnaakte zonnebaders) en de Pier, doet toch ook alleen buiten het seizoen aan Bloem
denken, en dan is Scheveningen meteen ook weer zo stijlvol en Haags, dat alle
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namaaknieuwbouw-Jugendstil en hard spuitende fonteinen die mistige vlagen
melancholie niet kunnen wegwerken.
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Wat vrouwen nu eenmaal wel en niet doen
Lodewijk Brunts opstellen over vrouwen
Vrouwen zijn ook mensen door Lodewijk Brunt Uitgever: De
Arbeiderspers/Synopsis, 243 p., f39,50
Hedy d'Ancona
Lodewijk Brunt vormt een uitzondering op de regel dat het schrijven over vrouwen
of de vrouwelijke situatie een vrouwenzaak is. In de afgelopen jaren heeft hij over
die onderwerpen namelijk veel recensies en artikelen gepubliceerd. Meestal leuk
geschreven - vaak informatieve - en soms ook interessante bijdragen voor
Intermediair, Maatstaf en Vrij Nederland. Alhoewel men uit mijn mond nimmer zal
optekenen dat de emancipatie van vrouwen alleen maar kans van slagen heeft als
man en vrouw er in eendrachtige samenwerking aan te vat gaan, vind ik het evenmin
toe te juichen dat onrecht en discriminatie op dit terrein kennelijk zo weinig inspiratie
verschaffen aan mannelijke schrijvers, actievoerders, onderzoekers of politici. Waarbij
ik dan maar even voorbij ga aan die mannelijke gezelschapjes die zich solidair met
de vrouwenbeweging verklaren omdat ze op die manier het huilen en knuffelen
kunnen inhalen dat hen als jongetjes onthouden werd, alsmede aan de opwinding die
het woord ‘femninisme’ teweeg brengt bij columnisten als Blokker, Komrij of 't Hart.
Die relatieve uitzonderingspositie van Lodewijk Brunt kan voor de uitgever een
motief geweest zijn, de eertijds gepubliceerde stukken bijeen te brengen in één kaft.
De motieven van de schrijver zelve leken mij moeilijker te doorgronden. Natuurlijk
verschaft zo'n bundel je een comfortabel opbergsysteem; je kunt je ontdoen van die
stapel flodderige dóórslagen, je ordners voor iets anders gebruiken en je boekenkast
verrijken met een glanzend exemplaartje waar je naam ook nog op gedrukt staat.
Maar Lodewijk Brunt identificeert zich in zijn werk niet bepaald met de redderende
huisvrouw, er moeten dus andere redenen geweest zijn om het eerder geschrevene
nogmaals te laten afdrukken. De gedachte misschien dat het bijeenplaatsen van
eenentwintig stukken een bepaalde visie op vrouwen en het vrouwenprobleem,
manifest maakt. Of het idee, dat het alsnog rubriceren of onder één noemer brengen
van artikelen die eertijds als confetti over de lezers werden uitgestrooid, een nieuwe
benadering van de problematiek mogelijk maakt; leemten in feitenkennis opvult,
vertekeningen op het spoor komt.

Samenzweringstheorie
Uit de inleiding die Lodewijk Brunt schreef voor zijn Vrouwen zijn ook mensen kan
men iets van die bovengenoemde beweegredenen proeven. Ondanks het feit dat
grimmigheid en loodzware ernst de speelsheid en creativiteit van het jaren
zestig-feminisme hebben verdrongen, aldus Lodewijk Brunt, hoeven vrouwen niet
terug naar ‘af’. Dat komt overigens niet door de feministische strijd maar door de
economische omstandigheden, die vrouwen de arbeidsmarkt op drijven en mannen
nopen minder op hun strepen te gaan staan. Voorts wil hij via zijn gebundel
geschriften de ‘samenzweringstheorie’ bestrijden die gehuldigd wordt door bepaalde
woordvoerdsters van de vrouwenbeweging. Een theorie die erop neer komt dat
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mannen - al dan niet bewust - een kongsie vormen om vrouwen onder de duim te
houden en ten slotte gelooft hij niet in theorieën die gebaseerd zijn op de
veronderstelling dat alle vrouwen identieke belangen hebben. ‘Dat heb ik willen
uitdrukken in recensies, artikelen mét en zonder voetnoten essays en verslagen die
ik de afgelopen jaren aan “vrouwenzaken” heb gewijd.’ De vraag wát de schrijver
dreef moge aldus beantwoord lijken, we worden opgezadeld met een nog groter
probleem. Want zelden zag ik door een verstandig persoon zoveel onzin in zo weinig
regels samengevat. Dat de huidige economische crisis zou werken ten faveure van
de arbeidsparticipatie van vrouwen of van een herverdeling van macht tussen mannen
en vrouwen, is weliswaar een frisse kijk op de zaak maar ook een onjuiste.

Lodewijk Brunt
STEYE RAVIEZ

Opvattingen over Tweeverdieners en Voordeurdelers, verafhankelijking van
partners via het belastingsysteem en de sociale zekerheid, het ‘ontmoedigingsbeleid’
met betrekking tot de toetreding van gehuwde vrouwen tot de arbeidsmarkt, de
herleving van het traditionele gezinsdenken; het zijn alle indicaties voor het feit dat
de economische situatie een ernstige barrière vormt voor de verdere verzelfstandiging
van vrouwen en - daarmee samenhangend - voor de bereidheid van mannen om een
stapje opzij te doen. Dat men er desondanks niet in slaagt, opvattingen over hóé het
eerlijker verdeeld zou moeten worden tussen de seksen (zoals blijkt uit het onderzoek
van het Sociaal Cultureel Planbureau), geheel de grond in te boren - is óók een feit.
Een feit, dat aan méér factoren toegeschreven kan worden dan de inspanningen van
vrouwen zélf. Voor wat betreft dat onderdeel van de redenering kan ik het nog wel
eens zijn met Lodewijk Brunt. Nu komt overigens zijn opmerkelijke visie op de
sociaal-economische situatie van vrouwen - afgezien van de inleiding - nergens in
het boek aan de orde. Dát deel van zijn
[Vervolg op pagina 18]

Zoeken zonder waarom
De tweede roman van Jan Meyers
De wandeling door Jan Meyers Uitgever: Manteau, 188 p., f2,50
Eddy Mielen
Op zoek zijn naar de verdwenen geliefde is het thema in de roman De wandeling
van Jan Meyers. Nadat zijn vriendin Alexandra hem onverwachts en zonder uitleg
verlaten heeft, stroopt Victor Anders wanhopig speurend de stad af in de hoop haar
ergens aan te treffen. Tijdens die tocht, die een dag en avond bestrijkt, wordt hij
voortdurend gekweld door broeierige zomerse temperaturen en draait hij in zijn hoofd
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de film af met herinneringen. Door dat terugschakelen naar vroeger komen we te
weten hoe Victor haar voor het eerst ontmoette en hoe ze beiden enige tijd met elkaar
optrokken. Voor zover die beelden helder zijn althans, want de alcohol krijgt hem
steeds meer in de houdgreep. Heden, doorschoten met brokken verleden tijd zogezegd.
Meyers beschrijft deze queeste wel erg barok en luidruchtig. Wat een woordenvloed!
Bijna alles krijgt een vette metafoor mee: handen zijn ‘visblanke misbaksels’,
gezichten ‘wezenloos als dooie platvis’ en woorden zwermen ‘uit als wolken muggen’.
Mensen praten ‘krols-kelig en met overdreven klemtonen’ en vervolgen hun weg
pas begeleid door minstens vier bijwoorden. Als Victor en zijn vriendin (in een
terugblik) de liefde bedrijven heet het: ‘Ze waren getransformeerd tot een nieuw,
hoger begrip. (...) Zelfs hun aggregatietoestand was twijfelachtig: vastheid,
vloeibaarheid en vluchtigheid waren losgeslagen van de ankers van hun definitie.
Een totaal nieuw lichaam waren zij dat intern gestreeld werd door het mengsel van
hun adem.’ Maar ook inhoudelijk schort er veel aan dit boek. De flaptekst (nog boller
dan bol van humbug in dit geval) mag dan spreken van een ‘dubbelsporige Odyssee’
naar de vrouw ‘en in haar naar de verloren onsterfelijkheid van de kinderjaren’,
terwijl de stad het symbool zou zijn van ‘het grimmig geworden leven zelf’, je moet
je best doen dat eruit te destilleren. In dit boek blijft veel wazig en duister. Wie is
die Alexandra eigenlijk voor wie Victor als een stuk wrakhout de stad afschuimt?
Welke idylle had hij met haar die zijn speurtocht van 188 pagina's ook maar enigszins
rechtvaardigt? Waarom gaat ze bij hem weg en waar is ze heen? Het zijn vragen
waarop geen antwoord gegeven wordt. Aan het eind van de tocht besluit de
hoofdpersoon voortaan te blijven zoeken, omdat dat zoeken inmiddels doel op zichzelf
is geworden. Als lezer blijf je even katerig achter als hij: Penelope noch Ithaca zijn
in zicht.
■
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[Wat vrouwen nu eenmaal wel en niet doen - vervolg]
motivatie dekt nergens de lading. Op dus, naar de overige drijfveren.
Zijn verweer bijvoorbeeld tegen feministische analyses die uitgaan van de identieke
belangen of de gelijkheid van vrouwen. Maar ook dat kwam ik niet op het spoor bij
het zorgvuldig lezen van zijn boek. Want waarnaar zoek je dan? Naar een kritische
benadering van die feministische analyses welke betrekking hebben op gedeelde
ervaringen van vrouwen. En die zijn er genoeg als we denken aan de studies van
Chodorow, Friday of Dinnerstein over het moederschap. Of aan die van Meulenbelt
of Oakley over het huisvrouwschap. Het gaat er niet om dat er op zulke visies niets
valt af te dingen. Het gaat erom dat je niet - zoals Lodewijk Brunt kennelijk meent
- gemeenschappelijkheid in het vrouwenbestaan onderuit kunt halen door, onder de
titel ‘Een damesgalerij’, Linda Lovelace, Patty Hearst en Margaret Mead te
presenteren met de boodschap dat die levens niet bijster op elkaar gelijken. De
uitingen van de vrouwenbeweging kun je grimmig vinden, zó simplissimo ben ik ze
nog nooit tegengekomen. En dat geldt eigenlijk ook voor het derde motief dat
Lodewijk Brunt in zijn inleiding noemt - het feit dat hij middels een aantal van zijn
aan vrouwen gewijde artikelen tegengas wil leveren aan de onterechte veronderstelling
dat mannen tegen vrouwen samenzweren. Hij rubriceerde daartoe een achttal artikelen
onder de titel ‘De oorlog tussen de seksen’. Dat smaakt naar een heleboel, maar je
wordt bedrogen. Want die strijd blijkt zich uitsluitend tussen de lakens af te spelen.
Dat wil zeggen dat dit derde en laatste deel van het boek voornamelijk bestaat uit
recensies van boeken over geslachtsverkeer of wat daaronder wordt verstaan. Heel
terecht zijn Brunts strenge oordelen over die werkjes, die vanwege het onderwerp
en de sappige beschrijvingen misschien best-sellers werden maar toch nauwelijks
tot de serieuze literatuur over dat thema gerekend kunnen woren, zoals de
citaten-sociologie van Hite, Friday of Talese.
Heel onterecht echter zijn Brunts generaliserende opmerkingen over ‘de’
vrouwenbeweging en in het bijzonder haar waanideeën over de betekenis van
seksualiteit voor mannen en vrouwen. De genuanceerde aanpak die Brunt bepleit als
we het over de vrouwenzaak hebben, hanteert hijzelf allerminst als we het over
feministen of feministische analyses hebben. De samenzweringstheorie die hij ontkent
waar het om mannen gaat, hanteert hijzelf driftig als het om feministen gaat. Kortom,
het beeld dat Brunt had en heeft van de vrouwenbeweging is een onjuist beeld.

Willekeurig
Alles was niet ludiek wat de klok sloeg in de vrouwenbeweging in Nederland aan
het eind van de jaren zestig. In het deel daarvan waar ik zélf het meest mee te maken
had werd er véél gestencild en weinig gelachen. En wat het buitenland betreft; de
toonaangevende boeken uit die tijd, Firestone, Mitchell, Figes et cetera waren niet
bepaald voorbeelden van de speelsheid en improvisatie, waaraan Brunt zoveel goede
herinneringen heeft. De vrouwenbeweging was en is een buitengewoon divers
gezelschap, met een gemeenschappelijke doelstelling: het bereiken van een
symmetrische relatie tussen mannen en vrouwen, maar met zeer uiteenlopende
strategieën waar het 't realiseren van dat doel betreft. En dat hing en hangt weer
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samen met de analyses die men aanhangt om de stand van zaken nú te begrijpen en
te verklaren. Dat is nogal verwarrend misschien, maar nog verwarrender is het om
die verschillen uit het oog te verliezen en voor het gemak de stilstand en restauratieve
tendensen die zich ten opzichte van de vrouwenemancipatie in de samenleving
voordoen bijvoorbeeld toe te schrijven aan de houding van lesbisch-feministen ten
aanzien van transseksuelen, zoals die uit een onbeduidend boek van Janice Raymond
naar voren komt. Zo'n voorbeeld is natuurlijk erg willekeurig en doet geen recht aan
die vele andere die worden aangevoerd. Maar ook die gaan vergezeld van zo'n
beschuldigend vingertje. ‘Eigen schuld - dikke bult,’ roept Lo Brunt steeds maar.
Maar ècht kwalijk neemt hij het ons niet, want hij eindigt zijn inleiding als volgt:
‘Dat is in overeenstemming met de aard van de vrouwen: vrouwen zijn nu eenmaal
wat vrouwen doen.’ Als dát waar zou zijn, kunnen we ons troosten met de gedachte
dat niet alleen de vrouwenbeweging maar eigenlijk álle sociale bewegingen overbodig
zijn. En dus óók dit boek?
Dat laatste is nog maar de vraag. De som der delen is in het onderhavige geval
minder dan elke bijdrage afzonderlijk. Als we de ‘bedoelingen’ die Brunt aan deze
bundel toeschrijft even vergeten, dan blijft er heel wat over dat de moeite van het
herlezen waard is. Zoals zijn stukken over het feminisme in de negentiende eeuw,
de engeltjesmaaksters (een prachtig stuk over de beroepspraktijk van illegale
aborteuses en aborteurs tussen 1900 en 1950) en de schitterende beschrijving van
het leven en het werk van Margaret Mead (een artikel dat hij samen met Emma Brunt
schreef).
Het zijn juist dat soort bijdragen die je overtuigen dat vrouwen niet zijn wat ze
doen, maar doen wat mogelijk is binnen de voor hen geldende beperkingen van de
sociaal-culturele context. Liefdadigheid bedrijven, prostitutie bestrijden, zich illegaal
laten aborteren. Net zoals mannen dus, luidt het antwoord van Lodewijk Brunt. Ja,
net zoals mannen, met dit verschil dat de beperkingen minder of anders zijn. En dát
verschil bevechten, dáár is het allemaal om begonnen. Dat de wijze waarop je daarbij
om je heen slaat, méér de aandacht trekt, dan de reden waaróm je het doet - maakt
me een beetje moe. Ik ben immers ook maar een mens...
■
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Ernstig spel
Argentinië en Paraguay onder de politieke loep
Geen tranen geen vergeten door Osvaldo Soriano Vertaling: Raoul de
Smet Uitgever: In de Knipscheer, 123 p., f23,50
De revolutie op de fiets door Mempo Giardinelli Vertaling: Helga van
Buuren en Hélène Trienekens Uitgever: Het Wereldvenster, 223 p., f29,50
Maarten Steenmeijer
Toen Juan Perón in 1955 werd gedwongen Argentinië te ontvluchten, had zelfs de
trouwste peronist zich kunnen realiseren dat zijn tienjarige, spectaculaire bewind op
een fiasco was uitgelopen. Maar toch: Perón was er weliswaar niet in geslaagd om
Argentinië de vooraanstaande plaats in de wereld te geven die hem voor ogen stond,
wel had hij kans gezien om de sociale verhoudingen in zijn vaderland te veranderen.
Door de deviezen die dank zij de voedselexport binnenstroomden grotendeels te
besteden aan de verbetering van de inkomens en van de sociale voorzieningen van
de laagste inkomensgroepen en door de trek vanuit de binnenlanden naar Buenos
Aires te stimuleren, gaf Perón een groot deel van de Argentijnse bevolking iets wat
ze nog niet kenden: een menswaardige positie.

Eva Perón

De oligarchie kon niet veel anders doen dan zich terugtrekken achter een muur
van arrogantie en wachten op betere tijden. Die zouden niet lang op zich laten
wachten, maar zoals vroeger werd het nooit meer. Symbool van deze emancipatie
van het volk werd Evita Perón: een knappe vrouw van eenvoudige komaf die de
eerste vrouw van Argentinië werd en haar achtergrond nooit zou verloochenen. Haar
vroegtijdige dood betekende het begin van een mythe die nog nauwelijks iets van
haar glans heeft verloren. Een mythe waar het peronisme dankbaar gebruik van
maakte.
Men kan zich voorstellen dat toen Juan Perón op 20 juni 1973 terugkeerde naar
Argentinië - inmiddels hertrouwd met Isabel, in alle opzichten een slap aftreksel van
Evita - hij op een warm onthaal kon rekenen. Dat er bij zijn aankomst op het vliegveld
reeds vele doden vielen, deed echter het ergste vermoeden. En inderdaad: zijn tweede
bewind (dat een klein jaar duurde: van oktober 1973 tot zijn dood op 1 juli 1974)
kenmerkt zich door willekeur, moord, intriges, corruptie, maar bovenal:
onduidelijkheid. Niet alleen stelde Perón zich minder terughoudend op tegenover de
bovenklasse, ook was het peronisme inmiddels een vergaarbak geworden van alles
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wat er aan politiek te koop was. Van extreem links tot extreem rechts riep iedereen
met evenveel vuur en overtuiging: Viva Perón!
In deze verwarrende periode speelt Geen tranen geen vergeten van Osvaldo
Soriano. In Colonia Vela, een gewoon plaatsje in een gewone Argentijnse provincie,
worden de delegado (een soort gemeenteraadslid) Ignacio Fuentes en de
gemeentesecretaris Mateo beschuldigd van verraad aan de beweging. Het hanteren
van termen als infiltranten, marxistische communisten en bosljewieken is voldoende
bewijs. De delegado is te goed ingevoerd in het politieke spel om niet onmiddellijk
eieren voor zijn geld te kiezen: hij verschanst zich met de gemeentesecretaris, een
snel tot korporaal bevorderde agent, een even snel tot directeur van de openbare
werken bevorderde plantsoenarbeider en een dronkelap in het gemeentehuis. De
autoriteiten laten niet lang op zich wachten. Er volgt een kleine burgeroorlog die tot
de volgende ochtend duurt. Het stadje is dan half verwoest en de voornaamste strijders
zijn gesneuveld.

Farce
Geen tranen geen vergeten heeft veel weg van een farce: de belachelijke
beschuldigingen, de snelle promoties, de onverschillige, onbetrouwbare burgemeester,
de bizarre strijd (in het holst van de nacht besproeit een vliegtuigje de belagers met
uitwerpselen), het gemak waarmee de feiten worden verdraaid (een fraai voorbeeld:
‘DDT ontploft toch niet,’ zei de journalist. ‘Maar deze keer is het ontploft,’
antwoordde Guglielmini. Maar Soriano heeft ervoor gewaakt hilariteit op te roepen.
De klucht slaat snel om in tradegie.
Dat Geen tranen geen vergeten in de eerste plaats een serieus werk is, is te danken
aan Soriano's kale, droge taal, die de lezer niet de kans geeft deze geschiedenis als
overdreven af te doen of de auteur te beschuldigen van effectbejag. Hoe knap deze
novelle geschreven is, suggereert ook de recente verfilming, die veel stof deed
opwaaien in Argentinië maar in Nederland terecht flopte. Het spectaculaire onderwerp
vereist een sobere aanpak, geen wild-westmethodes.
De strijd tussen de beschuldigden en de autoriteiten mag ongelijk zijn, werkelijk
te doen krijg je niet met de delegado, de aanvoerder van de ‘infiltranten’. Hij is
slachtoffer, maar zou er niet voor teruggeschrikt hebben dezelfde methodes als zijn
tegenstanders te gebruiken wanneer de omstandigheden hem gunstiger waren gezind.
De werkelijke slachtoffers zijn - het ligt voor de hand - de mensen die zich nooit met
politiek bemoeiden. Onder hen Mateo, de gemeentesecretaris. Als de delegado hem
inlicht over de beschuldigingen en hem probeert op te porren voor de strijd, stamelt
hij: ‘Ik ben toch altijd peronist geweest... ik deed nooit aan politiek.’

Afgezette dictators
Aan politieke duidelijkheid laat Paraguay, een van Argentinië's buren, niets te wensen
over. Zelden staat dit land in het nieuws, en als dit wel het geval is, dan is dat om te
memoreren hoe onvoorstelbaar lang dictator Stroessner daar in het zadel zit en hoe
buitengewoon gastvrij hij buitenlandse boeven (nazi's, leden van de maffia en afgezette
dictators) onthaalt. Hij beroemt zich erop het land al meer dan dertig jaar rust gegeven
te hebben.
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Hoe betrekkelijk die rust is, wordt duidelijk uit de roman De revolutie op de fiets
van Mempo Giardinelli (evenals Soriano Argentijn). Zijn journalistieke achtergrond
zal niet vreemd zijn aan de vorm waarin hij deze roman heeft gegoten: de
herinneringen van een naar Argentinië verbannen militair uit Paraguay, die het
grootste deel van het boek in beslag nemen, zijn gebaseerd op de gesprekken die hij
voerde met een ex-officier van het Paraguayaanse leger. In die zin doet het boek
denken aan Cimarrón. Het verhaal van een weggelopen slaaf van Miguel Barnet
(Cuba) en het autobiografische De lange mars door de bergen van Omar Cabezas
(Nicaragua). De revolutie op de fiets lijdt echter nauwelijks aan de stoere babbeltoon
van deze twee werken, al had Giardinelli wat mij betreft iets rigoureuzer mogen
selecteren uit de interviews. Tussenvoegsels als ‘Dat meen ik oprecht’ storen of
hebben een onbedoeld komisch effect. Ook de blijkbaar grootse amoureuze talenten
van de militair zijn niet relevant.
De carrière van Juan Bartolomé Gaite begint veelbelovend. Zijn vader, een arme
boer, geeft hem de kans te studeren op de Landbouwhogeschool. Geïnspireerd door
de Chaco-oorlog met Bolivia (1932-1935, zie Mensenkind van Roa Bastos) kiest hij
voor een militaire loopbaan. Zijn groeiende politieke belangstelling resulteert in het
leiderschap van de laatste grote opstand in Paraguay: in 1947 slagen de rebellen erin
om maandenlang een aanzienlijk deel van Paraguay te bezetten. De titel van deVervolg op pagina 26
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Een beeldenmoralist
Jaap van Heerdens trucs uit de analytische filosofie
Een mens als huisdier door J. van Heerden Uitgever: Boom, 116 p., f20,
Karel Soudijn
In 1972 publiceerde een Amerikaanse ingenieur een artikel waarin hij zich afvroeg,
hoe we ons een wetenschap moeten voorstellen die op humor is gebaseerd. De
ingenieur gaf zelf geen antwoord op die vraag. Hij nodigde zijn lezers slechts uit om
eens na te denken over zo'n alternatieve vorm van kennisverwerving.
Een paar jaar later aanvaardde J. van Heerden deze uitnodiging; in een column
voor NRC Handelsblad besprak hij de kwestie van humor en wetenschap. Het stuk
is herdrukt in de bundel Een mens als huisdier.
Van Heerden staat zowel afwijzend als welwillend tegenover de vraag van de
ingenieur. Op geestige wijze maakt hij duidelijk dat wetenschap niet op humor
gebaseerd kan zijn, ook al lijkt de gangbare praktijk vaak nu al op het vertellen van
moppen. Kortom: het kan niet, ook al gebeurt het toch.
Eigenlijk doet Van Heerden helemaal geen poging om de vraag van de ingenieur
te beantwoorden. In afwijzende welwillendheid glipt hij langs de kwestie heen. Met
enkele mooie voorbeelden wijst Van Heerden op overeenkomsten tussen
onderzoekspraktijk en moppentapperij. Ook verduidelijkt hij enkele conceptuele
problemen, maar verder is Van Heerden in dit stuk de moralist die met de vraag van
de ingenieur geen raad weet: op humor gebaseerde wetenschap is immers geen
wetenschap?
In verscheidene stukken uit deze bundel maakt Van Heerden duidelijk, dat
wetenschap een spel is waarmee niet gespeeld kan worden. Aan wetenschappelijke
kennisverwerving liggen enkele eenvoudige regels ten grondslag. Wie deze regels
wil veranderen, wordt vriendelijk maar beslist terechtgewezen.
Bij die terechtwijzing zet Van Heerden soms een val. De moralist is er van
overtuigd dat hij andersdenkenden gemakkelijk kan vangen. Als voorbeeld kan Van
Heerdens beschouwing over het psychologische experiment dienen.

Manipulatie
In de psychologie is het experiment een van de belangrijkste onderzoeksmethoden.
Bepaalde aspecten van het menselijk functioneren worden daarbij onder verschillende
condities bestudeerd. Tegenstanders van het experiment betogen vaak, dat op die
manier een te grote beperking wordt aangebracht in het functioneren van
proefpersonen. Er zou sprake zijn van onaanvaardbare manipulatie en reductie van
de werkelijkheid.
Van Heerden geeft toe dat psychologische experimenten vaak slechts een zeer
bescheiden bijdrage leveren aan onze kennis; hij probeert ook duidelijk te maken
wat nu precies, gegeven de beperkingen, de waarde van het experiment in de
psychologie is. En daarna zet Van Heerden zijn val: wie in een bepaalde situatie een
betere onderzoeksmethode gevonden denkt te hebben, moet dat maar bewijzen. Hoe?
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Door in die situatie de alternatieve methode en het experiment proefondervindelijk
met elkaar te vergelijken. De val klapt aan het einde van dit betoog dicht: de critici
worden verzocht om met behulp van een experiment de onwaarde van het experiment
aan te tonen.
In een bespreking van De droom der rede zet Van Heerden dezelfde val open voor
de schrijfster van dat boek, C.I. Dessaur. Zij is van mening dat de wetenschap een
geestelijke verschraling met zich meebrengt. Sterker: in de loop der tijd is onder het
mom van wetenschap geestelijke terreur uitgeoefend. Belangrijke inzichten zijn door
de beoefenaars van wetenschap in de ban gedaan. Rationalisme, de basis van het
wetenschappelijk denken, is een bron van ellende.

Jaap van Heerden
BERT NIENHUIS

Van Heerden hangt een tegengestelde opvatting aan; hij verloochent nergens zijn
lidmaatschap van de kerk der rede. Hij sluit echter ook niet uit dat Dessaur gelijk
heeft. Maar dat gelijk krijgt zij niet cadeau. Van Heerden probeert haar eerst in de
val te lokken. Stel dat er door rationaliteit belangrijke inzichten verloren gaan, dan
moet betoogd worden wát we precies verliezen en hoe alternatieve inzichten zich
verhouden tot rationaliteit. Hoe moet zo'n betoog er uit zien? Van Heerden laat er
geen twijfel over bestaan dat, wat hem betreft, de beperkingen van rationaliteit alleen
via een rationeel betoog aangetoond kunnen worden. Zijn mystieke inzichten
waardevol? Het is niet uitgesloten, maar wat moet men doen ‘bij de onthulling van
twee esoterische of mystieke inzichten die onderling onverenigbaar zijn’? Dan gaat
de val weer open: Van Heerden wil graag van Dessaur weten of in een dergelijke
situatie op rationele gronden een keuze gemaakt kan worden.

Menselijke eigenaardigheden
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Een mens als huisdier bevat 25 korte stukken. De meeste ervan verschenen de
afgelopen jaren als column in het katern Wetenschap & Onderwijs van NRC
Handelsblad; enkele stukken stonden tien jaar geleden al in die krant. Het is Van
Heerdens derde boek. In 1977 verscheen een bundel langere opstellen, Tussen
psychologie en filosofie. In 1982 volgde het essayistische proefschrift De zorgelijke
staat van het onbewuste.
De titel van de bundel uit 1977 is ook van toepassing op Een mens als huisdier.
Ook nu liggen de beschouwingen op het grensvlak van psychologie en filosofie.
Vaak schrijft Van Heerden over psychologie, of over kwesties die in de psychologie
actueel zijn (zoals bijvoorbeeld de
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vraag naar het verschil tussen mens en computer). Maar het is opmerkelijk, dat hij
in zijn betoog zelden terugvalt op een psychologische theorie. Slechts één
psychologische theorie (de zogenaamde attributie-theorie) past hij bij tijd en wijle
toe om menselijke eigenaardigheden te verduidelijken. Om een betoog op te bouwen,
maakt Van Heerden meestal gebruik van trucs uit de analytische filosofie.
Op zichzelf zijn die trucs uiterst eenvoudig; ze liggen binnen ieders bereik, maar
het vereist grootmeesterschap om er mee te werken zoals Van Heerden doet. De
filosofische methode is terug te brengen tot de eenvoudige aanbeveling om op zoek
te gaan naar consequenties van een stellingname. Van Heerden laat zien hoe dat
moet. Hij trekt redeneringen van anderen door, zoekt naar consequenties en vraagt
om specificaties. Bij de filosofische methode behoort ook het kundig hanteren van
de perspectiefwisseling.

Perspectiefwisseling
Een voorbeeld van zo'n afwisseling is te vinden in het stuk Psycholoog ontmoet
Arafat. Van Heerden bespreekt hier de bijdrage die de sociaal-psycholoog Kelman,
mede op grond van de attributietheorie, wil leveren aan de oplossing van het conflict
in het Midden-Oosten. Kelman geeft aan hoe de onderhandelingen kunnen beginnen:
‘Volgens hem moeten de Israëli's en de Palestijnen eerst maar eens gewoon met
elkaar praten, waarbij zij voorlopig in het midden laten of zij elkaar willen erkennen.
(...) Beide partijen zouden een gedetailleerd plan moeten uitwerken hoe een en ander
te regelen, voor het geval dat zij elkaars bestaansrecht ooit zouden aanvaarden.’ Van
Heerden laat zien welke argumenten Kelman heeft, maar hij voegt er aan toe: ‘Politiek
bezien zal het wel overkomen als naïef. Met het voorstel van Kelman wordt misschien
eens te meer onderstreept dat de psychologie als wetenschap weinig heeft te bieden.’
En dan overvalt Van Heerden zijn lezers met een perspectiefwisseling: ‘Maar
vergelijk dat eens met de theologie. De moefti van Jeruzalem belooft aan de Palestijn
die president Assad van Syrië weet te vermoorden, een plaats in de hemel. Dat ligt
kennelijk in zijn vermogen. Toch heeft die toezegging voor mij eerder het karakter
van een tweede prijs. Een beetje Palestijn wil liever een plaats in Israël, althans in
termen van dit conflict en het is onmiskenbaar dat Kelman daar zijn best voor wil
doen.’
Van Heerden bedrijft zijn filosofie volgens de beste Angelsaksische traditie. Hij
geeft heldere redeneringen ten beste, maar daarmee is die traditie nog niet voldoende
gekenmerkt. Er hoort nog iets bij: het vinden van verrassende beelden. Ze zitten
overal in de stukken van Van Heerden verborgen. Ik lees hem eigenlijk het liefst om
zijn terloopse opmerkingen.
Het mooiste beeld staat aan het slot van een bespreking van De compositie van de
wereld van Harry Mulisch. Van Heerden bespreekt dat boek genuanceerd kritisch.
Aan het slot spreekt hij zijn bewondering voor dit werk uit: ‘Ik had het overigens
niet meer voor mogelijk gehouden dat er nog mensen bestaan die Plato of Hegel in
het streven naar universeel begrip naar de kroon zouden willen steken. Mulisch is
een soort Thor Heyerdahl die per fiets de E10 oversteekt om te bewijzen dat zoiets
vroeger mogelijk was en nu ook nog. Een leerzame onderneming.’
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In het spoor van Vestdijk
Poëziedebuut van De Roy van Zuydewijn
De visionair door H.J. de Roy van Zuydewijn Uitgever: De Arbeiderspers,
128 p., f29,50
Rob Schouten
Een merkwaardig en boeiend experiment heeft H.J. de Roy van Zuydewijn, een
debutant met naar ik meen een Propria Cures-verleden, uitgehaald in zijn eerse
bundel De visionair. Hij veranderde een prozawerk in een lange cyclus poëzie; de
drieëntachtig (!) sonnetten ontlenen hun stof namelijk geheel aan Vestdijks roman
Een moderne Antonius. Bankier Olivier wordt in toenemende mate gepest door
visioenen en hallucinaties, die hij aanvankelijk als lastige gasten ervaart die zijn
dagelijks ritme verstoren, maar die steeds meer zijn gastheren worden tot hij in een
totale waanwereld komt te leven, waarin het onderscheid werkelijkheid-verbeelding
niet alleen onmogelijk wordt maar op den duur zelfs ongeldig lijkt. De gemaltraiteerde
Olivier leert met de innerlijke samenhang of juist de onlogica van zijn dromen leven
en tracht er zelfs mee te experimenteren, tot na een plotselinge uitbarsting de genezing
intreedt. Of juist niet? Vestdijk maakt geen definitieve keuze tussen het normale
heelal en het anti-heelal want in de slotregels, als Olivier gelouterd lijkt, keren de
duivelse belagertjes nog één keer terug om de hoofdpersoon, met in zijn gezelschap
de lezer, in te peperen dat wanen geen einde hebben en we tenslotte in een gesloten
universum leven. Bij herlezing beviel Een moderne Antonius mij buitengewoon om
de soms uitermate geestige verwerking van het beangstigende onderwerp - het boek
loopt, samen met De redding van Fré Bolderhey en De kellner en de levenden
duidelijk vooruit op het werk van Brakman.
De Roys De visionair loopt parallel met het verhaal van Vestdijk, maar door de
geheel andere vorm ontstaan er verschillen in behandeling van de stof. Sommige
passages bij Vestdijk worden door De Roy overgeslagen, andere juist uitgediept;
soms interpreteert De Roy een gebeurtenis die Vestdijk aan de verbeelding van de
lezer overlaat, op andere momenten vat hij door Vestdijk plastisch uitgesponnen
evenementen krachtig samen. Het geheel heeft zodoende, ook als ‘roman’ gelezen,
een zelfstandig karakter gekregen.
In zijn verantwoording schrijft De Roy dat zijn cyclus een paradoxale kruising te
zien geeft tussen wat Vestdijk ‘het lyrische beginsel van de roman’ noemde en wat
men naar analogie daarvan het episch beginsel van de poëzie kan noemen. Zo is het
precies: hij onderzoekt de roman op ‘verticale’ mogelijkheden in gedichten die, voor
hedendaagse poëzie ongebruikelijk ‘horizontaal’ zijn. Afgezien van het verschil in
vorm is er ook een verschil in vertelperspectief: bij Vestdijk is Olivier een
hij-personage (episch), bij De Roy een ik (lyrisch). Het merkwaardige verschijnsel
doet zich nu voor dat de in principe afstandelijker benadering van Vestdijk meer
binnenkant geeft, zich meer in de patiënt verplaatst, terwijl de subjectieve benadering
van De Roy tot meer buitenkant leidt, tot de visie van een psychiater.

Raadselachtige gebeurtenissen
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Wat de historie zelf betreft mist De Roys versie een aantal dimensies en voegt zij er
nieuwe aan toe. Wat bij hem bijvoorbeeld niet uit de verf komt, is dat het verhaal bij
Vestdijk gaandeweg zichzélf begint te interpreteren. Zo juist, schijnbaar objectief
verhaalde geschiedenissen worden het volgend ogenblik in een heel ander licht bezien,
dat alle voorgaande theorieën omvergooit. De objectieve ‘hij’ wringt zodoende met
de raadselachtige gebeurtenissen. Door die eindeloze herbezinning die het onderscheid
waanwerkelijkheid steeds opnieuw aan flarden scheurt is Vestdijks boek, bij alle
humoristische werking, benauwender en dramatischer dan De Roys meer op het
absurde aansturende navolging.
Vergelijk bijvoorbeeld de passages van Vestdijk en De Roy, waar ze de
binnenkomst van Oliviers broer beschrijven, op het moment dat de patiënt zich geheel
in een droomwereld bevindt. Bij Vestdijk een plastische beschrijving van de
verschijning, meer niet: ‘Het was zijn broer als vreselijke lijder, een soort melaatse,
met gaten in het gezicht, en de mond voortgezet in een zwerende opening tot bij het
oor, waarin het krioelde van de maden. De rechterhand, die naar hem werd
uitgestoken, was een stomp.’ Bij De Roy hetzelfde beeld maar aangevuld met een
apocriefe boodschap:
‘Let op mijn woord. Ik zie de wereld branden
van pek en zwavelvuren die geen steen
op de andere zullen laten. Hoor: geween
zal op die dag zijn en geknars van tanden.
Dan zal hij komen op de wolkenranden.’

Oliviers broer als uitgesproken boeteprediker dus. Of deze explicatie de fantasie van
de lezer bevordert, vraag ik mij af. In het algemeen vind ik het omgekeerde procédé,
dat van de indikking, beter werken. Als bijvoorbeeld De Roy een wat zeurderig
gesprek tussen Olivier en de quasi-psychiater Hammerstein kort samenvat met de
woorden: ‘Wat skeptisch luistert hij naar mijn verhaal. / Hij vindt het allemaal heel
interessant, / maar of hij mij kan helpen is een tweede.’

Gokhuizen
Intussen is de eigen ademhaling van De Roys cyclus duidelijk hoorbaar, en voor wie
de roman er naast wil leggen fluistert zij telkens nieuwe elementen toe. De romancier
laat de tijdgebondenheid nogal in het midden, de dichter vult die daarentegen in:
onbepaalde straatjongens die in
[Vervolg op pagina 24]

Geletterd?
2
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In de rubriek Geletterd? worden lezers uitgenodigd de drie hier afgedrukte
citaten uit de Nederlandse literatuur te achterhalen: wie is de schrijver en uit
welk boek? Uit de goede antwoorden wordt één winnaar gekozen die zich mag
verheugen op een boekenbon van f30, -. Inzendingen tot donderdag 7 december
opsturen naar: Geletterd? Vrij Nederland, Postbus 1254, 1000 BG Amsterdam.
De oplossing staat in Geletterd? 3 over twee weken. De citaten zijn gekozen door
Diny Schouten.
1. De dichter Klaas maakte z'n mondje klein alsof-i met z'n lippen te drinken gaf
aan een vogeltje. Hij sloeg de ogen neer, en speelde met de onderste knoop van
z'n vest. Z'n hele gezicht stond naar verzemakerij. Er was iets knoeierigs in die
jongen, iets van een gekramde schotel... neen, hij leek op 'n verfrommeld papier...
neen, op ongestreken linnen... neen, op 'n gebruikt servet... neen, op ongaar
brood... Och, wat weet ik het, waarop die lummel geleek! Ga naar een christelijke
jongelingsvereniging. Daar vindt ge modellen in overvloed van de soort die ik
bedoel, adept-clowns in de kermistent des Heren, pierrots van de onanie.
2. Dat komt gewoon doordat zijn vader eens.
gewoon omdat zijn vader in zijn jeugd.
doordat zijn vader in zijn jeugd gewoon.
gewoon al in zijn jeugd zijn vader toen.
3. God zegene de verantwoordelijke authoriteiten. Als 't kan een beetje hardhandig.

Oplossing Geletterd 1 (17 november):
1. Willem Elsschot, Villa des Roses
2. Piet Paaltjens, Snikken en Grimlachjes (inleiding)
3. Maarten 't Hart, De aansprekers

Winnaar: Madeleine Vos, Amsterdam.
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[In het spoor van Vestdijk - vervolg]
Oliviers hallucinaties optreden worden ‘punkers’, Dr. Caroli, de vermoedelijke
hoofdduivel, krijgt als hobbies ‘rozen en schaken’ toegedicht, Oliviers huisknecht
Frederik is door zijn vrouw ‘gescreend’, een vage achterbuurt krijgt kleur: ‘Gokhuizen.
Sexboetieks. Een bioscoop. / Wah fong. Chin soen. De koollucht slaat je tegen.’
Individuen worden types, de ‘casus’ veralgemeniseert. Ongemerkt demonstreert De
Roy zodoende een kenmerkend verschil tussen proza en poëzie.

Het gezicht van het Centre Pompidou in Parijs wordt voor een belangrijk deel bepaald door de
affiches. Vaak worden die gemaakt door de Pool Roman Cieslewicz; hij maakte bijvoorbeeld de
affiches voor Parijs-Moskou/Parijs-Berlijn. Bij Braus-Hazan-Rancilio is een boek verschenen met
wat hij sinds 1951 (hij werd geboren in 1930) heeft gemaakt,. Roman Cieslewicz, Plakate, Affiches,
Poster, Collages wordt geïmporteerd door Idea Books, Amsterdam, f74,25.

Wie de voorgaande voorbeelden wat kinderachtig vindt, krijgt ook de gelegenheid
dieper na te denken. Inventief vond ik de transformatie van een trio psychiaters bij
Vestdijk tot één prototype bij De Roy, dokter G.A. Valentijn (zoals men weet houdt
in Faust Valentijn Mefisto het kruisteken voor om hem te bezweren). Geestig is de
reactie die aan Olivier wordt toegeschreven na zijn visioenen: op persoonlijke titel
laat De Roy hem tweemaal een borrel drinken na zo'n enerverende gebeurtenis. Een
Moderne Antonius wordt er in De visionair al met al een fractie aardser en menselijker
op, terwijl de sfeer van het oorspronkelijke verhaal bewonderenswaardig goed intact
blijft.
Ik wil niet de indruk wekken dat De visionair alleen maar als een speelse reactie
op Vestdijks werk valt te genieten. Het kan, door het afwijkende karakter, beslist op
eigen benen staan en het is absoluut niet noodzakelijk om Een moderne Antonius er
almaar ter vergelijking naast te leggen. De door de strakke sonnetvorm ingegeven
bondigheid schept vaak een geheel eigen krankzinnigheid, die op een bepaalde manier
die van Vestdijks uitgesponnen dramatiek overtreft: ‘De vlammen vreten gretig uit
de muur. / Er klinkt een schreeuw op: “Help! Mijn kind verbrandt!” / Het is mijn
heks. Ik neem haar bij de hand; / wij zweren trouw. Dit wordt mijn mooiste uur.’ De
Roy verricht hier als het ware punctie in Vestdijk, haalt het clichématige eruit en balt
dat vervolgens samen tot de nieuwe kracht van het absurdisme. Dit binnenstebuiten
keren van de stof leidt tot een groot aantal sonnetten die, als je ze los van de epische
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context leest, sterk doen denken aan de mooiste zwarte gedichten van Komrij, met
name die uit Fabeldieren. Voorbeeld:
De gehangenen
In 't bos dat voor drie kwart het huis omringt,
heb ik ze op een wandeltocht gevonden, de jongens, aan een boomtak opgebonden,
als wasgoed dat zich klam in bochten wringt.
Terwijl het bloed nog nadruipt uit hun wonden,
hun shirt doordrenkend, borst en buik verminkt,
oren en neuzen afgesneden, klinkt
gekerm uit hun van pijn vertrokken monden.
Hun wolfsgehuil snijdt mij door merg en been.
Niet op de helse pijn die zij doorstaan, het schimmenspel van waan en spookgedachten.
Maar omdat mij hun straf herinnert aan
het meisje dat ik tienmaal achtereen,
geen hand uitstekend, door hen liet verkrachten.

Het experiment van De Roy van Zuydewijn is geslaagd omdat hij bij zoveel ontlening
in de trant van imitatio, translatio, emulatio, een eigen gezicht heeft opgebouwd en,
geïnspireerd door zijn voorbeeld, voortreffelijke geestige maar zo nu en dan ook
lyrische sonnetten heeft geschreven die de vergelijking met dichters als Gerrit Komrij
en Jan Kal ruimschoots doorstaan. Voeg daarbij de originaliteit van de formule, de
nieuwe toepassing van het kunst-op-kunstprincipe en het zal duidelijk zijn dat hier
van een bijzonder welkom debuut sprake is, dat bovendien in deze vorm voor anderen
onherhaalbaar is zonder verlies aan eigenheid. Een onnavolgbare navolging derhalve.
■

Vertaald
De Samoerai door Shusako Endo. Vertaling Bartho Kriek. (De Arbeiderspers, 286
p., f39,50). Er wordt vermeldt dat De Samoerai op uitdrukkelijk verzoek van de
auteur uit het Engels is vertaald, maar niet dat de Engelse vertaler Van C. Gessel
‘kleine concessies heeft gedaan aan de westerse smaak’. Hij heeft de tekst, weliswaar
met Endo's toestemming, ingekort door bondiger te schrijven en herhalingen (die in
Japanse literatuur een speciale functie hebben) eruit te laten. Dat is slordig. Gelukkig
blijft het een schitterende roman. Endo heeft als basis voor zijn (zesde) roman een
vergeten hoofdstuk uit de Japanse geschiedenis genomen. In 1613 worden vier
samoerai van lage rang, op last van de keizer, per schip naar Mexico gestuurd. De
buitengewoon ambitieuze missionaris (de Spaanse franciscaan Velasco) reist mee
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als tolk. Doel van de reis is in Mexico handelsmonopolies te verwerven in ruil voor
het recht voor Europese missionarissen om Japan te kerstenen. Als ze in Mexico hun
doel niet bereiken probeert Velasco het hogerop: bij de paus. De tocht is echter
gedoemd te mislukken. Je kunt de roman lezen als een reisverslag: Endo heeft zich
goed ingeleefd in de situatie van de zeventiende-eeuwse reiziger, maar het is meer
een ideeënroman. Je krijgt een aardig beeld van de praktijken van de katholieke kerk
en van de Japanse machtstructuren. Velasco heeft aardse ambities: de rivaliserende
jezuïeten verslaan, en spirituele: de heidense Japanners bekeren. Om die twee doelen
te bereiken schuwt hij geen enkele intrigantenpraktijk. Een van de samoerai is de
eenvoudige, onbemiddelde Hasekur Rouemon, die als een onopvallende boer, zonder
ambities, door het leven gaat. Hasekur weet op een gegeven moment dat hij misbruikt
wordt, maar de ondergeschikte edelman doet alles voor zijn vorst. Het staatkundig
systeem eist trouw, de prijs voor zijn loyaliteit is hoog. Hij heeft ‘de pech meegezogen
te worden op het veranderende tij van de overheidspolitiek’. Als hij na zeven jaar
thuis komt, wacht hem geen beloning maar eerder straf voor het feit dat hij - voor
de vorm, om de paus te imponeren en de opdracht te kunnen vervullen - zich heeft
laten dopen. De christenen worden hevig vervolgd in Japan. Dan voelt hij de behoefte
‘aan iemand - al is die iemand maar een zieke schurftige hond - die je nooit verraadt,
nooit in de steek laat’. Velasco heeft toch een ziel gewonnen.
De zeven dagen van de mens door Abdoel Hakiem Kasim. Vertaling Richard van
Leeuwen en Johan de Bakker. (Het Wereldvenster/Standaarduitgeverij. 196 p., f24,50)
Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur heeft veel kritiek te verduren,
maar dank zij de erdoor verleende subsidie is de vertaling mogelijk gemaakt van de
in 1969 verschenen Egyptische roman De zeven dagen van de mens, gesierd door
een sfeervol omslag, voorzien van een verklarende woordenlijst en een verhelderend
nawoord van de arabiste Hilary Kilpatrick en verschenen in de Nabije Oostenreeks.
Het hoofdthema is de verandering in het leven en de levensvisie die Abd al-Aziez
ondergaat als hij van boerenzoontje een ontwikkeld man wordt. Zoals je in veel niet
westerse literatuur ziet is deze ontwikkeling gekoppeld aan de tegenstelling
platteland-stad. In het dorpje in de Nijldelta waar hij geboren is werkt zijn vader
Hagg Kariem overdag ‘op het land tot zijn handen ervan scheuren’; 's avonds blikt
hij als vriendelijk en wijs man, leider van de derwisjen, met zijn broeders - die
dezelfde van godsdienst doortrokken levensbeschouwing delen - vredig terug op het
zwoegen van de dag. Dit dorpsleven vormt een schril contrast met de stad waar Abd
al-Aziez studeert, uitgedaagd wordt door verlokkingen als films en vrouwen, waar
hij kennis maakt met andere waarden en waar zijn afkeer van het leven dat de boeren
leiden, groeit. Het conflict bereikt zijn hoogtepunt als de zoon zijn vader en diens
vrienden toeschreeuwt: ‘Wat doen jullie eigenlijk... Waar gaan jullie heen... Waar
komen jullie vandaan... Afgodendienaars!’ Maar het dorpsleven verandert ook; Hagg
Kariem takelt af en zijn zoon keert terug, gedreven door emotionele bindingen. De
stijl is poëtisch; de opbouw knap: we volgen de hoofdpersoon ongeveer vijftien jaar
van zijn leven, gedurende de zeven dagen die een bedevaart aan voorbereiding en
reizen in beslag neemt. Flashbacks beschrijven zijn gevoelens in vroegere jaren.
Rudolf door Marian Pankowski. Vertaling Edith Klapwijk (In de Knipscheer, 128
p., f32,50). De schrijver Pankowski is al sinds de oorlog in Brussel verbonden aan
de Université Libre maar schrijft nog steeds in het Pools. Van hem zijn al een roman,
korte verhalen en traktaten vertaald. Hij heeft hier een flink aantal bewonderaars. In

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

de roman Rudolf probeert Pankowski op een afstandelijke manier een beeld te geven
van het perverse leven dat een zeventigjarige Duitser Thomas - Rudolf voor intimi
- achter de rug heeft. De ik-figuur, een Poolse professor, fungeert als waarnemer die
noteert wat Thomas/Rudolf hem over zijn leven vertelt. De schrijver slaagt er niet
in de afstand te bewaren en raakt steeds meer gefascineerd door de schaamteloze
avonturen van zijn in Brussel verworven vriend. Hij sputtert nog voorzichtig tegen
door te zeggen: ‘Ik waardeer uw eerlijkheid, wat niet wegneemt dat sommige dingen
me tegen de borst stuiten.’ Ik kan zijn fascinatie nauwelijks delen. De beschreven
avonturen zijn niet spannend of prikkelend maar vooral grof en gelardeerd met
vrouwenhaat; hoewel moederliefde uiteraard de kop opsteekt. Sadistische, warrig
beschreven seksscènes - soms in briefvorm - geven weer hoe de geilaard van zijn
vunze leven genoten heeft. Gewrongen taalgebruik en quasi-poëtische zinnen moeten
het verhaal een literair tintje geven (‘De trein glijdt door de mist, er valt een fijne
aluminium sneeuw’). Intussen knopen heren op leeftijd hun gapende gulpen dicht,
houden ze hun zaakjes in de hand, wordt er naar blonde urine gekeken en herinnert
men zich hoe er vroeger stevig gepompt werd. De hooggeleerde ‘ik’ probeert zich
nog te verschuilen achter formuleringen als: ‘- ik inwoner van Absurdië, veroordeeld
tot het dragen van het kostuum van de burger uit de Republiek van Geloof, Hoop en
Liefde.’
MARIJKE HILHORST
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Een eigentijdse familieroman
Wat er terecht komt van Marjolein en de anderen
De havezates door Margot Veerman Uitgever: Holkema & Warendorf,
188 p., f24,50
R. Ferdinandusse
‘Zij wist het, zij had het altijd geweten. Meer dan twintig jaar lang heeft Marjolein
de Borgh-van Havezate, de schatrijke dochter van textielbaron Anton van Havezate,
de ogen gesloten voor de waarheid over haar man Paul.’ Zo luidt de aankondiging
op de achterflap van deze roman. Paul de Borgh is chirurg en achtenveertig. Hij heeft
Marjolein zwanger gemaakt toen ze achttien was, waardoor ze door haar vader baron
Anton werd weggezonden met een voorschot op haar erfenis. Paul heeft daarna een
kind gekregen uit een geheime verhouding met Milou Caron. Milou schreef hem af
met een koel briefje en ging naar Amerika waar ze met Tony trouwde. Daarna had
Paul een verhouding met Lucille van Raalte, hoofd van de operatiekamer, maar
schreef haar met een koel briefje af. Daarna kreeg hij een verhouding met Els van
Zanten, neurologe in zijn eigen ziekenhuis. Milou komt naar Nederland met een ziek
kind en Paul krijgt trillende handen als hij beseft dat het zijn kind kan zijn. Lucille
ziet dat en waarschuwt Marjolein met een anoniem briefje. Pauls oudste dochter
Hester heeft een verhouding met Gerard van Zanten, broer van Els, maar hij wil niet
scheiden. Paul waarschuwt Gerard ermee op te houden maar als hij weigert licht hij
de vrouw van Gerard in. Marjolein krijgt een anonieme waarschuwing (van Lucille)
en gaat naar Els, en vertelt het daarna aan Paul, die verbluft reageert met: ‘Wat een
figuur sla ik!’ Marjolein, die een privé-chauffeur heeft die André heet, en een
privé-secretaris die Dirk heet, en een hoofd van de huishouding die Irene heet, besluit
Paul geen geld meer te geven zodat hij alleen zijn chirurgeninkomen heeft en dus
niet met Els kan trouwen. Bovendien wordt zij uit Indonesië opgebeld door tante
Anna van Wijnen, die Couperus heeft gelezen en dus in haar jeugd in de tropische
nacht een figuur uit huis heeft zien dragen. Dat was in de nacht dat Marjoleins moeder
stierf, dus die zal nog wel leven. Marjolein gaat erheen met haar zuster Jolande en
zij ontmoet directeur Hans Tervoort van de inrichting waar haar moeder ligt. Haar
vader is dus een bigamist en Marjolein voelt zich tot Hans Tervoort aangetrokken,
hij is een leuke man. Milou krijgt een verschrikkelijk auto-ongeluk en gaat dood.
Paul, die een privé-chauffeur heeft die Max heet, gaat erheen en is verdrietig. De
oudste zoon van Paul en Marjolein heet Jaap en is ongelukkig. Jaap verdwijnt en laat
een briefje achter. Marjolein schakelt een privé-detective in die Van der Vliet heet
om Jaap te zoeken. Paul schakelt een privé-detective in die Van der Vliet heet om
uit te zoeken wat Marjolein in Indonesië deed. Jaap vlucht naar Spanje en ontmoet
zijn vroegere geliefde, de oudere gescheiden Madeleine. Jaap bekent dat hij wegens
dronken rijden een week gezeten heeft, dat verborgen hield en gechanteerd wordt
door neef Alfred van Havezate. Madeleine overreed Jaap om terug te gaan. Jaap
krijgt verschrikkelijk ongeluk, voor verlamming wordt gevreesd. Alfred blijkt de
ex-man van Madeleine, dus kan ze als oudere gescheiden vrouw in de familie worden
opgenomen. Jaap wordt beter, Alfred wordt ontmaskerd en onterfd door baron Anton.
Jaap trouwt met Madeleine en krijgt kind. Hans Tervoort komt naar Nederland maar
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vermag Marjolein toch niet te boeien. Gerard van Zanten scheidt, maar Hester wil
hem niet meer. Hans Tervoort ontmoet Els van Zanten en gaat trouwen. Paul is er
in smoking en Marjolein in zijden jurk en zij hervinden elkaar. Lucille van Raalte
trekt wit weg.
Toch staat op de achterflap dat het gaat om een drama waarvan de afloop voor
niemand te voorspellen is. En ook: ‘Een meeslepende familieroman waarin intriges,
liefde en schandalen hoogtij vieren. Deze eigentijdse familieroman verscheen eerder
als feuilleton in het weekblad Libelle.’ De De Borgh-Havezates wonen aan de Vecht
in een huis met twee dubbele garages. Als er verdriet heerst wordt er sherry gedronken,
bij verschrikkelijke ongelukken whisky. Het boek telt slechts 188 bladzijden.
■
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Ernstig spel
Vervolg van pagina 19
ze roman symboliseert de grootsheid en de tragiek van de opstand: de communicatie
verliep aanvankelijk per fiets, waarmee zowel de heldhaftigheid als de
kleinschaligheid wordt aangegeven.
De revolutie mislukt. Gebrek aan besluitvaardigheid, zo luidt de verklaring van
de verteller. Zeker. Maar ook: een gebrekkige organisatie, verraad, het ontbreken
van buitenlandse hulp, pech.
Gaite vlucht naar Argentinië, waar de hoop op een nieuwe, succesvolle opstand
een schrale troost vormt voor de vernederende omstandigheden waarin hij moet
leven. Hij volhardt in zijn activiteiten en dat kost hem onder meer een verblijf van
enkele jaren in de Paraguayaanse gevangenis en een van zijn kinderen.
De herinneringen zijn ingebed in de belevenissen van de ex-majoor op een zaterdag
in 1976, die in de hij-vorm zijn geschreven. Gaite is inmiddels een oude man, al bijna
dertig jaar in ballingschap levend. Zijn hoop is nauwelijks verflauwd: als hij verneemt
dat een oude kameraad in de buurt is, laait zijn strijdlust weer in alle hevigheid op.
De majoor doet denken aan de kolonel van García Márquez die tevergeefs op zijn
pensioen wacht. De revolutie op de fiets mist echter de compactheid van De kolonel
krijgt nooit post. De majoor is niet op zijn mondje gevallen, de kolonel doet er liever
het zwijgen toe, waarmee zijn verdriet aan waardigheid wint.
Ook de conflicten met de veel praktischer ingestelde echtgenote zijn bij Giardinelli
veel explicieter dan bij García Márquez:
‘Wat is er?’
‘Niets,’ zei hij. ‘Je bent geïrriteerd. En ik ook.’
‘En waarom, als ik vragen mag?’
‘Omdat er op de wc een nummer van Het Beste ligt en ik jullie op het hart gedrukt
heb dat ik dat tijdschrift hier niet in huis wil hebben. Jullie doen het met opzet, om
me te pesten. Wie heeft het meegebracht?’
‘Geen idee. Jij maakt je ook altijd druk om niets.’
‘Waar wil je dan dat ik me druk om maak? Vind je het niet erg genoeg, zo'n
verdomde Het Beste na de nacht die ik heb doorgemaakt?’
‘De wc is verstopt en dat is erger. Het stinkt er. En hoe vaak heb ik je al niet
gevraagd om de schuttting te maken? (...)’
Humor heeft Giardinelli wel, het is jammer dat hij de klaagzang hierna te lang
voortzet. Maar dat is dan ook de enige kritiek die ik heb op De revolutie op de fiets,
waarin Giardinelli op veel mildere wijze dan Soriano suggereert hoe grillig en hoe
ernstig het politieke spel in Latijns-Amerika is.
■

Langdradige vluchtigheid
Hermans' novelle De zegelring
De zegelring door Willem Frederik Hermans Uitgever: De Bezige Bij, 70
p., f19,50
Adriaan Morriën
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Waarom is De zegelring zo vervelend? Niet omdat het een bedenksel is. De prachtigste
verhalen uit de wereldliteratuur hebben hun ontstaan aan bedenksels te danken, dat
wil zeggen aan een inval op grond van een visie op de levensverschijnselen, waardoor
die verschijnselen worden geordend en ten opzichte van elkaar in spanning gebracht.
Door deze spanning wordt onze nieuwsgierigheid geprikkeld, zodat wij maar al te
graag verder lezen nadat we met de eerste regels zijn begonnen. De lezer is een
verscheurend dier. Hij sluipt door een woud van woorden en wil bij elke voetstap
verrast worden.
Bij Hermans komt de lezer, althans wat De zegelring betreft, slecht aan zijn trekken.
Wat Hermans in zijn novelle probeert te illustreren is dat een zo banaal gegeven als
de inval van een journalist die om stof voor een artikel verlegen zit, diep kan ingrijpen
in de lotgevallen van een al of niet adellijk geslacht en tot de afschuwelijkste gevolgen
kan leiden, zoals het verlies van een been en een hand, het been van een vader en de
hand van zijn zoon, tot de verwisseling van twee ringen (zegelringen nog wel!), en
tot de talloze misverstanden waaruit levens nu eenmaal zijn samengesteld.
Ja, zo kan het gaan, en een dergelijk bedenksel vormt natuurlijk een gerechtvaardigd
gegeven voor een novelle. Maar de figuren die in het verhaal de banale waarheden
belichamen, moeten door de tovermacht van de schrijver tot leven komen. Bij
Hermans is dat niet het geval. Zijn figuren blijven in dit verhaal ontstemde schimmen.
Hermans' mededelingen over de familie Fraeylema in het oosten van Gelderland zijn
van een langdradige vluchtigheid. De stijl waarin hij de lotgevallen van deze familie
beschrijft is stijf, houterig; ik werd niet nieuwsgierig, niet verrast, niet ontroerd. Ik
heb mij er doorheen moeten worstelen.
■

Uitverkoren

Vluchten door Ethel Portnoy. (Meulenhoff) Literaire en etnologische reisverhalen.
Zie pagina 5
Boy door Roald Dahl (Johathan Cape) De herinneringen van de
kinderboekenschrijver aan zijn jeugd
The White-boned Demon. A Biography of Madame Mao Zedong door Ross
Terrill (Heinemann) De biografie van een van de leden van ‘De bende van vier’
Dagrest door Judith Herzberg (G.A. van Oorschot) Nieuwe poëzie, zie de
Boekenbijlage van 24 november
Naar de bliksem? ik niet door Renate Rubinstein (Meulenhoff) De omvangrijke
nieuwe bundel columns van Tamar als een buffer tegen het doemdenken.

Uitgelezen
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VN-top-10 fiction
1. (-)

Kees van Kooten, Hedonia, (De Bezige
Bij)

2. (1)

Kees van Kooten, Modermismen, (De
Bezige Bij)

3. (6)

Renate Rubinstein, Naar de bliksem? ik
niet, (Meulenhoff)

4. (-)

J. Bernlef, Hersenschimmen, (Querido)

5. (3)

Gerard Reve, De Stille Vriend, (Manteau)

6. (2)

Jona Oberski, Kinderjaren, (Bzztôh)

7. (-)

Toon Hermans, Vandaag is de dag,
(Elsevier)

8. (4)

W.F. Hermans, De zegelring, (De Bezige
Bij)

9. (7)

Hannes Meinkema, Te kwader min,
(Contact)

10. (9)

Umberto Eco, Naschrift bij ‘De naam van
de roos’, (Bert Bakker)

VN-top-10 non-fiction
1. (1)

Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog,
deel 11A (Nederlands Indië),
(Staatsuitgeverij)

2. (2)

Pieter Lakeman, Het gaat uitstekend.
Zwendel en wanbeleid in het Nederlandse
bedrijfsleven, (De Haan)

3. (4)

Lillian Rubin, Vrouwen, mannen en
intimiteit, (Maarten Muntinga)

4. (3)

Klazien Sybrandy, Zorg jij dat ik niet
meer wakker word?, (Anthos)

5. (7)

Van Kooten en De Bie, De
Bescheurkalender, (De Harmonie)

6. (8)

Van Dale, Groot woordenboek der
Nederlandse taal, complete uitgave in 3
delen, (Van Dale lexicografie)

7. (-)

Jan Harren en Marien van den Bos, De
RSV-show; De onthullingen van dag tot
dag, (A.W. Bruna)

8. (-)

Snoecks 85, (Snoeck Nederland BV)
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9. (6)

Doe meer met kaas, ruim 100 recepten
met onze Nederlandse kaassoorten,
(Nederlands Zuivelbureau)

10. (5)

Lillian Rubin, Intieme vreemden, (Ambo)

Deze top-10 is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
■ Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19 ■ Amersfoort; De Algemene Boekhandel, Leusderweg 184 ■
Apeldoorn; Nawijn & Polak Marktplein 24 ■ Arnhem; De Gelderse Boekhandel,
Koningstraat 31 ■ Assen; Iwema, Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein
20 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Breda; J.J. van
Turnhout, Grote Markt 18 ■ Bussum; De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■
Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236 ■ Deventer; Praamstra, Lange
Bisschopstraat 41 ■ Dordrecht; Vos en Van der Leer, Sterrenburgplein 129 ■
Eindhoven; Van Piere, Rechtestraat 62 ■ Emmen; Gerard Jansen, De Weiert 88
■ Geleen; Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■
's-Gravenhage; Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v.
Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker, Rijksstraatweg 205 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerlen; Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom,
Heerenweg 67-69 ■ Hengelo; Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch;
Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■ Hilversum; Harkema's Boekhandel, Havenstraat
105-107 ■ Hoogeveen; C. Pet, Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban
46-48 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Laren; Larense
Boekhandel; Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■
Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■
Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidschenhage, Kamperfoelie 12-14 ■
Lelystad; De Brunte, ‘Lelycenter’ ■ Lelystad; Boom Boekhandel, ‘De Gordiaan’
■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Oegstgeest; De Kler,
Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks, Walplein 3 ■
Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Sittard; Boekhuis Sittard,
Limbrichterstraat 44 ■ Sneek; Baarda, Grootzand 43-45 ■ Soest; Van de Ven's,
Soesterbergsestraat 53 ■ Spijkenisse; Voskamp, Nieuwstraat 105 ■ Tilburg;
Gianotten, Heuvelpoort 359 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■
Vlissingen; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat 54 ■
Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■ Woerden;
Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■ Zoetermeer;
Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9.
Aan deze top-tien wordt tevens medegewerkt door de niet-Libris boekhandels:
Amsterdam: K.H. Veenstra, Utrechtsestraat 18A: Rotterdam: Donner Boeken BV,
Meent 80.
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Emmers ellende
Nieuwe verhalen van Helen Knopper
Het geheim van de zwaan door Helen Knopper Uitgever: Bert Bakker,
172 p., f24,50
Eddy Mielen
De wereld van Helen Knopper wordt dikwijls bewoond door gehavende mensen die
stuurloos heen en weer worden geslingerd tussen heden en verleden. Niet zelden
hebben ze een flinke portie ellende (jeugd, verwaarlozing, artsen, relaties) al dan niet
verwerkt achter zich en balanceren ze tussen wegglijden naar de zelfkant (alcohol,
medicijnen) en pogen overeind te blijven in een moerassige wereld. Als er door haar
personages wordt teruggekeken, is de teneur dan ook meestal bitter. Ook in deze
bundel. Een moeder die slechts zichzelf en geld belangrijk vindt, haar oorlogsverleden
en de vaderfiguur tegenover haar dochter heeft verdonkeremaand (‘Ze had u gewoon
uitgegomd, papa, als een vies woord uit haar papieren bestaan.’), vormt een van die
herinneringen in een verhaal, in andere zijn het louche types uit de sfeer van drugs
en prostitutie die het bestaan voor de vrouwelijke hoofdpersonen tot het naakte leven
reduceren. Uit overige verhalen blijkt dat het heden evenmin rozegeur en maneschijn
in huis heeft, zo dikwijls liggen belagers letterlijk en figuurlijk op de loer. De emmers
ellende die worden geleegd zijn alleen te talrijk en het wordt lang niet altijd duidelijk
waarom de vrouwen in deze verhalen zich zo laten vernederen en mishandelen. Ze
laten zich de slachtoffersrol wel erg gemakkelijk aanleunen. Psychologie is niet de
sterkste kant van Helen Knopper, terwijl het taalgebruik varieert van populair (‘rottig’,
‘(..) als de pest’, ‘vergeet het maar’, ‘het brandt als de hel’) tot vervelend kortademige
zinnetjes à la: ‘Uit geldingsdrang? Als ze eerlijk was, moest ze toegeven dat Biko
niet tegen Willem op kon. Eerlijk. Was lang niet altijd begeerlijk. En wat roes? Die
deelden ze toch met hun drieën? Fris was Willem tegen die tijd ook niet meer. En
zij?’ Enzovoorts. Eén verhaal, de reportage De heks van Sylt over de vedette uit de
vroege Hollywood-dagen, Valeska Gert, is wel geslaagd. Een mooi autobiografisch
verslag van een interview dat nooit doorging. Het stuk verscheen echter al eerder in
boekvorm en lijkt tussen de overige verhalen helaas te veel op een koekoeksei.
■

Mijn dag
Victoria Roberts
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En verder:
Volgens de Groningse literatuurwetenschapper en ‘receptieestheet’ Rien T. Segers
is het literatuuronderwijs op de middelbare school aan vernieuwing toe. Om dat te
bewerkstelligen heeft hij een nieuwe methode uitgedacht in twee delen, een deel
voor de leerlingen Over lezen en een deel voor de docenten Visie op
literatuuronderwijs. Segers keert zich tegen ‘het traditionele leerboek’ dat beheerst
wordt door ‘verticaal’ literairhistorisch onderwijs, en zet zijn methode ‘horizontaal’
op: ‘Over lezen laat de leerlingen op zo'n manier omgaan met teksten dat zij zich
bewust worden van de interpretatieve mogelijkheden die een tekst biedt en van hun
visie op het al dan niet literaire karakter van een werk.’ In januari wordt een ‘Literair’
- dat biedt nog hoop - ‘forum’ over dit onderwerp gehouden. Uitgever: Martinus
Nijhoff.

Rudy Kousbroek schreef de inleiding voor het boek Muziek uit stekels en gaten
van Jaco van Witteloostuijn en Ruud Maas: een boek over speeldozen, carillonklokken
en andere mechanische muziekinstrumenten. Het boek is uitgegeven door Frits Knuf
in Buren en bevat vele afbeeldingen. Het wordt ten doop gehouden op 1 december
bij de heropening van het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement in de
Utrechtse Buurtkerk. 376 p., f90,-.

De uitgever van het boek waarin alle boekhandels van Amsterdam bij elkaar staan,
Scott Rollins van Bridges Books, heeft een tweetalige uitgave gemaakt met gedichten
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van Harry ter Balkt, How to start a Wine Cellar, met vertalingen van James S.
Holmes, Peter Nijmeijer en anderen. In de heel kundige inleiding vergelijkt Johanna
H. Prins Ter Balkt met de Ierse dichter Seamus Heaney en doet dat aan de hand van
diens bundel Death of a Naturalist en Boerengedichten (1969) en dat is zo gek nog
niet. (Eerder gaf Bridges Books Paul van Ostayens The First Book of Schmoll uit.)
138 p., f25,-.

Een uitgave die uitnodigt tot meeleven is De vrouw als karretje van Jan Mulder
met linosneden van Martin Ruyter uitgegeven door Nova Zembla in Arnhem (f25,
-). Het boekje heeft de vorm van een hand, want daar gaat het om: de schrijver
beschrijft op elke pagina een situatie waarin hij zo-als-het-hoort zijn arm of hand om
zijn vrouw wil leggen, maar het lukt hem niet dat ongedwongen te doen. ‘Ik kan het
niet,’ verzucht hij maar en toch probeert hij het steeds weer. De aanhouder wint haar.
Mooi, in een deftige enveloppe uitgegeven.

De Engelse uitgeverij Harvester Press liet Simon James A Dictionary of Sexist
Quotations samenstellen. Wat mannen en vrouwen over elkaar zeggen omvat slechts
157 pagina's, maar die liegen er ook niet om: citaten van Oscar Wilde, Bernard Shaw,
Anon, Mary Wollstonecraft en vele anderen, waarbij het opvalt dat vrouwen,
bijvoorbeeld Charlotte Rampling, het boosaardigst over hun seksegenoten kunnen
denken.
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[Nummer 14 - 8 december 1984]
Ter zake
Rudie Kagie
Somberman's actie heet het door Remco Campert geschreven boekenweekgeschenk
dat in de laatste week van maart wordt uitgereikt aan iedere klant die voor méér dan
f19,50 aan boeken besteedt. De schrijver heeft het bijna honderd pagina's tellende
manuscript al ingeleverd bij de stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse
boek. Het ontwerp voor de omslag van de gratis uitgave toont een vlammend, door
de lucht suizend lucifersdoosje. Over de inhoud van de roman verklapt Campert dat
deze de lotgevallen beschrijft van Somberman die noodgedwongen zijn dagen in
ledigheid doorbrengt. ‘Door het faillissement van het warenhuis waar hij jarenlang
een rustige baan had is hij zonder werk komen te zitten. En zoals hij bedenkt: voor
werkloosheid wordt niemand ooit opgeleid. Somberman's vrouw Bezig heeft wél
werk, in de receptie van het toeristenhotel Greenback. Hun levens gaan steeds meer
uit elkaar lopen.’ De enige vriend van de hoofdpersoon is de bescheiden dagdromer
Domoor, maar Bezig voelt zich meer op haar gemak bij Hoogstapelaar, ‘een
luidruchtige fantast’, die Somberman in het café heeft leren kennen. Voorts figureert
in het verhaal nog het barmeisje Soeza, die Somberman in contact brengt met de
‘artistieke kraker’ professor Knoert: ‘Deze laat hem een andere kant van het leven
zien.’ Een kwellende gedachte: het duurt nog bijna vijf maanden voordat duidelijk
wordt hoe Somberman tot de daad komt die als Somberman's actie de geschiedenis
zal ingaan.

‘Het is,’ zegt Sal Santen, ‘een gekke toestand. Ik voel me net iemand die geen dak
boven zijn hoofd heeft.’ Vorig jaar stapte hij na een meningsverschil op bij De
Arbeiderspers, die sinds 1969 met wisselend succes zijn boeken in druk liet
verschijnen. Na deze dramatische breuk werd Santen met trompetgeschal
binnengehaald door In de Knipscheer, die van zijn hand terstond Saartje gebakken
bot publiceerde. De afgelopen zomer sloeg Santen (‘Adios Companeros’) in een boze
bui echter ook de deur van deze Haarlemse uitgeverij definitief achter zich dicht: de
gebroeders Knipscheer zouden zich ‘niet aan de betalingsafspraken houden.’ De
auteur pijnigt zich thans de hersens over de vraag waar de roman en de novelle moeten
verschijnen die hij bijna klaar heeft. Ook zou hij graag zien dat het tot een bundeling
komt van de columns die hij voor Het Parool schreef. Santen: ‘Ik hoop dat ik er
tijdig in slaag een uitgever met zorg te vinden. Ik ben nu 69 jaar. Als ik doodga of
imbeciel word moet er een uitgever zijn die zich over mijn boeken ontfermt. Niets
is vervelender dan leuren met een manuscript.’
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Volgens Frank Knipscheer heeft Santen wél zijn geld tot op de cent nauwkeurig
ontvangen. Hij houdt het op een ‘generatieconflict’ dat een goede samenwerking
onmogelijk maakte.
Johannes de Back, Ben Bulla, Rochus Brandera en Horst Liederer zijn enige
pseudoniemen waarvan Heere Heeresma zich bediende toen hij in de jaren zestig
in zijn levensonderhoud voorzag door het schrijven van pornoverhalen. Per weekeinde
schreef hij een fors aantal seksromans. ‘Ik startte dan vrijdagsmiddags om een uur
of twee en zondagsavonds rond tien uur was de roman klaar. De daaropvolgende
maandagochtend nam ik een der eerste treinen naar Antwerpen, leverde het manuscript
in en verdween weer spoorslags met het zo broodnodige geld,’ licht de auteur het
procédé toe dat hij destijds volgde. Een bundeling van de erotica verscheen in oktober
1982 onder de titel Een hete ijssalon bij uitgeverij Villa in Weesp. De pers negeerde
het boek en Heeresma verbood de uitgever met de ijssalon te adverteren, ‘want het
bestaan is al duur genoeg.’ Nochtans jubelt de uitgever in een persbericht dat er
ongemerkt tien drukken binnen twee jaar tijds van het realistische proza werden
vervaardigd, een elfde druk is in voorbereiding en de totale oplage stevent op de
zeventigduizend af. Ra, ra hoe kan dat? Vreemd genoeg dook de titel van deze
best-seller nimmer op in een boeken-top-tien. Athenaeum Boekhandel in Amsterdam
meldt desgevraagd ‘hooguit twintig’ exemplaren van het boek te hebben verkocht,
boekhandel Servaes in Maastricht raakte er ‘misschien een stuk of zes’ kwijt, de
Groningse kwaliteitsboekwinkel Vos sleet nul komma nul stuks. Dient het persbericht
van Villa - waarin onmiskenbaar de hand van Heeresma valt te bespeuren - te worden
opgevat als een van de befaamde practical jokes van de schrijver? Uitgeverij Villa
ontkent. Heeresma beantwoordt vragen uitsluitend per brief want ‘mijn ervaring met
de pers heeft me hoofdzakelijk teleurgesteld, al was het maar doordat het niveau van
de neerslag ervan niet door mij kon worden bepaald’. Terloops attendeert hij op het
commerciële succes van zijn ‘andere parodie op pornografie’, Gelukkige paren, die
eind april van dit jaar verscheen. Heeresma: ‘We zijn nu bezig aan een prachtig
omslag voor de feesteditie van deze trilogie met de streamer Koel bewaren honderdduizend exemplaren. Verschijnt begin januari. Wist u trouwens dat het
contract voor verfilming van dit boek inmiddels is getekend?’ Van Een dagje naar
het strand verscheen in verband met de film een vijftiende druk; Geef die mok eens
door, Jet! kwam vorige maand voor de negende maal van de pers. Voor de eerste
keer in opdracht van Villa overigens; sinds 1968 werd het boek respectievelijk door
Van Gennep in samenwerking met Contact, door Bulkboek, Tango, Loeb & Van der
Velden en Peter van der Velden uitgegeven. ‘Ja, ik mag dan geen best-sellerschrijver
wezen maar ik heb toch een groot aantal evergreens ter wereld gebracht waarop zelfs
de tijd z'n tanden heeft stukgebeten,’ vindt Heeresma. ‘Maar genoeg! Zoveel welvaren
wekt maar ergernis; leer me de mens kennen.’
Klanten verdrongen zich in de Penguin Bookshop aan de Covent Garden in Londen
toen de Penguin-best-seller Nineteen eighty-four werd gesigneerd. Daar de auteur
van het proza sedert 1950 niet meer in leven is werden de boeken van een
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handtekening voorzien door de filmster John Hurt, die als Winston Smith in de
cinematografische vertolking van het meesterwerk te bezichtigen valt. Misschien
wordt het een trend, in dat geval zijn er ook in Nederland volop mogelijkheden om
helden van het witte doek in te schakelen bij de promotie van boeken. Het idee zal
de slimme uitgever ongetwijfeld aanspreken: Cas Enkelaar signeert Een dagje naar
het strand, Monique van de Ven signeert Turks fruit, Lex Schoorel signeert De donkere
kamer van Damokles, Jeroen Krabbé signeert Een vlucht regenwulpen, Danny de
Munk signeert Ciske de Rat, Peter Faber signeert Max Havelaar.
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Kees van Kooten
FRITS WOUDSTRA

Net echt
Kees van Kooten en het vermogen en onvermogen om te genieten
Hedonia Een opstel door Kees van Kooten Uitgever: De Bezige Bij, 147
p., f22,50
Carel Peeters
Wie de uitspraak van Willem Frederik Hermans: ‘De mens is een chemisch proces
als een ander’, altijd heeft beangstigd zal binnenkort nog krachtiger zijn eigen
psychiater (ook een uitspraak van Hermans) moeten worden. Onlangs werd bekend,
door een publikatie in het laatste nummer van de British Journal of Dermatology,
dat kussen of zoenen (wat men belieft) een volstrekt chemische aangelegenheid is:
kussen, of zoenen, is een soort zuiggedrag waarbij twee personen elkaars
‘semiochemicals’ willen proeven. Deze semiochemicaliën communiceren, zij bevinden
zich op de huid en blijven daar ook, zonder te vervluchtigen. De bron is de
zogenaamde ‘sebaceous gland’ (vetklier), die een substantie genaamd ‘sebum’
afscheidt en dat zich in grote hoeveelheden bevindt in en om de mond, het gezicht,
nek, vrouwelijke tepels ‘and surrounding area’. Met name tijdens de ‘franse kus’
(dat is geen ‘kusje’, maar een kus van een zodanige duur en intensiteit dat men
geneigd is te spreken van een ‘kiss’, met een verlengde s) is het geven en nemen van
sebum een chemisch proces als geen ander. Mensen met een sterke neiging of behoefte
tot kussen kunnen zich op het artikel van Dr. Bubba Nicolson beroepen en staan nu
sterk in hun schoenen, waar ze eerst voor slappelingen (zij die zichzelf niet in de
hand hebben) werden gehouden.
Het interessante is dat Dr. Bubba Nicholson en Dr. Willem Frederik Hermans
wellicht gelijk hebben. Dat komt omdat chemie een uiterst menselijk soort wetenschap
is waarin verbindingen van stoffen, het elkaar afstoten van stoffen en het ontstaan
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van nieuwe stoffen makkelijk als metafoor van het menselijk gedrag kan worden
opgevat. Bovendien neemt het feit dat kussen of zoenen een ‘chemical addiction’ is
niet weg dat men een sterke voorkeur voor het sebum van één persoon kan hebben,
daaraan verslaafd kan zijn en toch het gevoel blijft behouden te bezitten over een
vrije wil. Veel verandert er dus niet. Dat was ook al het geval toen enkele jaren
geleden in The Scientific American een artikel verscheen over Anhedonia, het
onvermogen tot genieten. Kees van Kooten brengt dit artikel ter sprake in Hedonia.
Hij laat het samenvatten door zijn zeventigjarige buurvrouw die hij tegenkomt bij
het wel érg laat uitlaten van zijn honden. Volgens dat artikel zou ons onvermogen
te genieten genetisch bepaald zijn, net als het hebben van blauwe ogen. Maar, ons
Natural Pleasure Chemical Level wordt sterk beïnvloed en verlaagd door het gebruik
van drugs en alcohol. Kees van Kooten laat zijn buurvrouw de informatie aardig
samenvatten, maar dat is niet alles. Waarom komt dit ter sprake op dat moment?
Hedonia zit aardig en heel doorzichtig in elkaar: alle scènes zijn gevat in één
raamverhaal, maar elke scène geeft een herinnering, een woord, een naam door, zodat
er een mooie ketting ontstaat. De aandoening of eigenschap ‘Anhedonia’ komt ter
sprake nadat Van Kooten tegen zijn zin met zijn vroegere schoolvriend Frans heeft
moeten optrekken, een snelle jongen die in zijn leven de ene bv-in-adviezen na de
andere heeft gehad en, net terug van een bezoek aan New York, het helemaal ziet
zitten in artistiek hoogstaande porno, indachtig de nieuwe markt van de hoteltelevisie,
‘intelligente porno, literaire porno, muzikale porno, hangt van de status van het hotel
af’. Het huiselijk leven van Frans had wel wat adviezen kunnen gebruiken, zijn
ex-vrouw, zijn zoon en hijzelf zijn aan de coke en alledrie min of meer op drift, op
zoek naar steeds weer ander sebum. Van Kooten zou, met alle ironie die daarbij
hoort, wel willen dat Anhedonia werd veroorzaakt door het gebruik van drugs, want
dan was zijn vriend niet écht een afschuwelijk modern type, zoals hij ze samen met
De Bie geregeld heeft uitgebeeld, en niet iemand die met alle snelle winden meewaait.
Hedonia gaat over een aantal dagen in het leven van de schrijver. Zijn vrouw
Barbara is voor een week naar New York om daar de schrijfster van het boek 84
Charing Cross Road, Helene Hanff, te interviewen en een ontmoeting te hebben met
Woody Allen, wiens boeken zij in het Nederlands heeft vertaald. De schrijver heeft
als taak het huishouden draaiende te houden en voor de kinderen te zorgen. In het
begin zwaait hij zijn vrouw op Schiphol uit, aan het einde is zij weer terug, voldaan.
Binnen dit raam vertelt Van Kooten zijn persoonlijke geschiedenis van ‘leuk’. Voor
het noodzakelijke contrast is er ook veel ‘niet leuk’, zoals het deel met zijn vriend
Frans. Van Kooten zegt het zelf ergens en hoort het ook uit de mond van Woody
Allen op het bandje met het gesprek dat zijn vrouw met hem had: ‘Je kunt niet iets
echt groots maken als het niet serieus is.’ Hedonia is, om misverstanden te voorkomen,
heel leuk - Van Kooten heeft een goed gevoel voor gevoel, kan goed horen en
herinneren en is verontschuldigend geestig. Maar serieus is het ook, want er ontstaat
in Hedonia een speciaal Van Kooten-leuk dat in direct verband staat met wat hij
onder ‘genot’ verstaat, al laat hij zich daar alleen maar indirect over uit.
Woody Allen is in Hedonia een rivaal, in de humor en in de liefde. In het
zenuwachtige gedachtenspel dat Van Kooten met zichzelf speelt, probeert hij te
ontdekken wat Allen heeft en hij niet. De half gespeelde en half ernstige jaloezie
heeft als aardige kant dat hij ook Allens humor gaat afvallen, alsof dat uit die jaloezie
voortkomt. Maar dat is niet zo: als humoristisch vertolker van hedendaagse neuroses
past Allen niet helemaal in het ‘leuk’ van Van Kooten: in het lijstje dat Allen in
Manhattan geeft van dingen die voor hem het leven de moeite waard maken, mist

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

Van Kooten het een en ander: ‘Er komt geen boom, bloem, kind of levend dier op
zijn boodschappenlijstje voor.’ Bomen en bloemen komen in Hedonia niet voor,
maar wel zijn kinderen en honden en alles waar die voor kunnen staan: voor
natuurleuk. ‘Is Woody Allen natuurleuk?’ is de titel van het stuk dat Van Kooten in
1976 over Allen in de Haagse Post schreef en dat achterin Hedonia is herdrukt. Het
antwoord was toen weifelend nee, en nu nog iets meer nee.
In Veertig en nu in Hedonia voert Van Kooten een heroïsch-humoristische strijd
tegen verleidingen. Zijn vrouw zit nog niet in het vliegtuig of hij denkt dat hij het er
maar eens van moet nemen en een beetje naar Amsterdam moet gaan. Hij doet het
niet. Als zijn vriend Frans pornografische videobanden draait moet hij zijn gezicht
afwenden om van de vertoonde, en door hem smakeloos bevonden, taferelen niet
opgewonden te worden. Al deze verleidingen brengen hem terug bij dat wat het echte
Hedonia moet zijn: zijn vrouw, kinderen, honden, huis, alles waar Allen het in zijn
films niet over heeft. Anhedonia blijkt dan helemaal geen chemische aangelegenheid
te zijn, het is het onvermogen om juist van zulke dingen te genieten. Van Kooten
roept van tijd tot tijd tegen zichzelf de zin ‘De kick van het niks!’ als een toverformule
waardoor het tafeltje echter niet gedekt wordt.
Van Kootens ‘leuk’ is niet de komisch gespeelde moderne neurose, evenmin de
humor van de ‘Aangetaste Freak’. Hij ‘haakt af’, ‘wanneer de komiek boos op zijn
publiek doet omdat hij het op zichzelf is’. En ‘het eigentijdse onvermogen tot
levensgenieten [wordt] door niets zo helder en pijnlijk uitgedrukt als door de dood
(komieken leken wel popmusici) van de stante pede gemythologiseerde John Belushi,
om wie ik nooit onbekommerd heb kunnen lachen’. Van Kootens ideaal-leuk is niet
neurotisch of freakish, het is natuurlijk: ‘Het leukste leuk is het leuk dat zichzelf niet
in de gaten heeft... per ongeleuk.’ Hij vindt Woody Allen het leukst als hij geen tekst
heeft, zoals in Sleeper wanneer hij zijn eerste wandelingetje maakt na tweehonderd
jaar ingevroren geslapen te hebben.
Er staan in Hedonia weer veel pagina's waarin Van Kooten zichzelf in herinneringen
en woordkeus laat ‘overstromen’ van affectie, voor zijn vrouw, kinderen en, speciale
gast, Wim Kan. Hij danst op zulke momenten op het slappe koord, maar hij doet het
meesterlijk, met zinswendingen waarin de angst sentimenteel te worden
geneutraliseerd wordt. Ook aandoenlijk en geestig is de voortdurend bewustheid van
het leven als een onzeker evenwicht. De afspraak die zijn vrouw met Woody Allen
heeft wordt gekarakteriseerd als ‘net echt’, alsof hij nog altijd in een ver voorstadium
van de roem staat en er voor zijn eigen gevoel áltijd zal blijven. De ontmoeting met
Wim Kan, nadat hij hem van kindsaf had bewonderd, wordt beschreven door iemand
die met beide beentjes op de grond staat, zonder één klef-bewonderende valse noot.
Dat Hedonia onmogelijk Anhedonia had kunnen heten, ook al teistert die
aandoening ook Van Kooten als komiek - hield hij als jongetje geen lijst van zielige
jongetjes bij, heeft hij niet nog steeds schuldgevoelens dat hij wel en zijn vriend
Frans niet slaagde voor zijn eindexamen? - heeft te maken met Van Kootens vermogen
om te erkennen dat hij zou moeten genieten en ook weet waarom. Wat hij over zijn
ouders en hun gezamenlijke bezoeken aan Wim Kans ‘Haagse Voorstelling’ schrijft,
de toon waarin hij over zijn vrouw en kinderen schrijft, daaruit blijkt dat er nog
mensen zijn die nog als de varkens weten waar de truffels zitten.
■
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Arthur Rimbaud
Het enfant terrible als ziener

Nadat al menig boek over de Franse dichter Arthur Rimbaud (1854-1891) verschenen
was, publiceerde de Ierse Enid Starkie (1897-1970) in 1961 een ‘definitieve’ biografie
over hem. Niet eerder werd het leven van een van de raadselachtigste dichters zo in
samenhang met zijn werk opgeroepen; bovendien ontdeed zij hem van de mythische
en karikaturale trekken en gaf ze hem zijn menselijke proporties terug. Deze week
verschijnt de Nederlandse vertaling van het boek bij De Arbeiderspers. Hans van
Pinxteren, die enkele jaren geleden Rimbauds Illuminations vertaalde, schrijft over
de dichter die strandde in zijn poging de werkelijkheid door middel van poëzie te
veranderen.

Hans van Pinxteren
Het tragische in het leven van Arthur Rimbaud is dat hij de poëzie, het enige waar
hij echt voor geschapen lijkt te zijn, vaarwel zegt op het hoogtepunt van zijn kunnen,
nog vóór hij volwassen is geworden.
In het najaar van 1873, als hij openlijk door het literaire wereldje in Parijs is
genegeerd, zijn onlangs gepubliceerde Une saison en enfer doodgezwegen wordt,
verbrandt hij zijn oude manuscripten en begint een zwervend bestaan. Hij breekt met
de literatuur en komt niet meer terug op dit besluit, ook niet in 1886. Dan is, op
initiatief van Verlaine, in het tijdschrift La Vogue een groot deel van Illuminations
gepubliceerd. Voor het eerst oogst zijn werk belangstelling in een bredere literaire
kring, ja zelfs bewondering. In Parijs speelt men met het idee om hem aan het hoofd
van een nieuwe poëzieschool te plaatsen. Maar voor Rimbaud hoeft het allemaal niet
meer. ‘Ces enfantillages,’ reageert hij als hij van de publikatie hoort. Toch gaat het
hem nu niet bepaald van een leien dakje, daar in Abessinië en Somalië waar hij de
laatste tien jaar van zijn leven slijt. In de brieven aan zijn moeder klaagt hij
voortdurend over de geestdodende eenzaamheid, de intellectuele leegte waarin hij
is beland. Hij is in de handel gegaan, maar zijn ondernemingen brengen weinig op,
ondanks alle energie die hij erin stopt. Telkens weer moet hij ervaren dat hij van het
zakendoen geen kaas heeft gegeten. Maar terug naar de literatuur? Geen denken aan.

Sinds zijn dood in 1891 hebben velen naar een verklaring gezocht voor deze abrupte
en definitieve breuk met de poëzie. Een van degenen die zich in dit mysterie hebben
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verdiept is Enid Starkie. Zij publiceerde in 1961 een baanbrekende biografie over
de gedoemde dichter, een zeer gedetailleerde studie, die zich bijna als een roman
laat lezen. Zij geeft een prachtig beeld van Rimbaud, brengt het werk voortdurend
in verband met zijn leven en legt accenten waardoor je, naarmate je in haar boek
vordert, Rimbauds raadselachtige proza als iets natuurlijks gaat ervaren. Zij ontdoet
hem van de mythische of karikaturale trekken waarvan men hem in de loop der jaren
had voorzien. Ondanks meer recente studies als de kritische introductie van C.A.
Hackett (1981) en de biografie van Petitfils (1982), blijft het boek van Starkie een
van de boeiendste inleidingen die geschreven zijn op de poëzie van dit enfant terrible.
Starkie presenteert Rimbaud in haar inleiding duidelijk als een romantische
persoonlijkheid. Zij laat hem althans bewust het jasje behouden dat hij via de
aanvankelijk door hem bewonderde Parnassiens heeft geërfd uit de romantiek: ‘Op
het hoogtepunt van zijn creatieve activiteit dacht Rimbaud net als Faust dat hij door
magie bovennatuuurlijke krachten had gekregen, en net als Faust meende hij toen
Gods gelijke te zijn.’
Starkie volgt in haar boek Rimbaud van zijn kindertijd tot zijn sterfbed. Zij tekent
de komeetachtige ontwikkeling die hij als dichter doormaakt tegen de achtergrond
van politieke en sociale gebeurtenissen uit die tijd, de Frans-Pruisische oorlog, het
Parijs uit de dagen van de Commune, het Bohémien-bestaan in Soho.

Ontwricht
De schok van de uitbrekende oorlog, in juli 1870, moet hevig zijn geweest voor de
uiterst sensitieve Rimbaud. Hij was toen vijftien jaar en had zich tot dan toe thuis
als een voorbeeldig kind, op school als een modelleerling gemanifesteerd. Als het
talenwonder van het Collège de Charleville (Franse Ardennen) had hij dat afgelopen
schooljaar met het Concours Académique alle prijzen in de wacht gesleept. Behalve
die voor geschiedenis, omdat hij in zijn opstel al te veel bewondering aan de dag
legde voor degenen die zich in de loop van de geschiedenis verzet hadden tegen de
orde en de wet.
Tijdens de schoolvakantie, die vanwege de Duitse bezetting duurt en duurt, loopt
hij plotseling meermalen van huis weg. Kennelijk om aan de knoet van zijn moeder
te ontkomen, die met haar veel te strenge tucht al eerder haar man, de legerkapitein
Frédéric Rimbaud, uit haar omgeving had verdreven: na een huwelijksleven van zes
jaar had deze de voorkeur gegeven aan de militaire discipline van de kazerne.
Dat oorlogsjaar breekt Arthur tweemaal uit, naar Parijs en Charleroi; hij wordt
teruggehaald door zijn vriend en leraar, de eenentwintigjarige dichter Georges
Izambard. Vlak na de wapenstilstand, in februari 1871, steekt de geest van verzet
opnieuw de kop in hem op, als hij hoort van de revolutionaire beweging in Parijs,
de Commune. Hij weigert terug naar school te gaan, verkoopt het horloge dat hij op
het Concours Académique heeft gewonnen, en vertrekt nogmaals naar de Franse
hoofdstad. Maar voordat de strijd in een definitief stadium is beland en de Commune
bloedig wordt neergeslagen, keert Rimbaud, na twee weken banjeren door een
ontregeld Parijs, onverrichter zake terug naar Charleville.
De verklaring die Starkie voor dit voortijdige vertrek geeft, is een van de meest
fascinerende passages in haar boek. Zij veronderstelt dat het gedicht Coeur Supplicié,
dat Rimbaud direct na thuiskomst schreef, een reactie is op zijn overnachting in de
barakken van de Rue de Babylone. Alles wijst erop dat hij daar verkracht is door
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soldaten van de Nationale Garde. Het is zijn eerste seksuele ervaring, maar wel zo
grof en bruut, dat hij volkomen ontwricht terugvlucht naar huis. De biografe
beschouwt deze gebeurtenis als de directe aanleiding voor Rimbauds
aanpassingsmoeilijkheden en zijn plotseling wel erg agressief wordend gedrag.
COEUR SUPPLICIÉ
Mon triste coeur bave à la poupe...
Mon coeur couvert de caporal.
Ils y lancent de jets de soupe.
Mon triste coeur bave à la poupe...
Sous les quolibets de la troupe
Qui lance un rire général
Mon triste coeur bave à la poupe,
Mon coeur couvert de caporal.
Ithyphalliques et pioupiesques
Leurs insultes l'ont dépravé; (etc.)

Een wereld van ervaring scheidt dit gedicht van zijn eerdere werk. Voor Starkie is
het het eerste gedicht waarin Rimbaud een diep gevoel tot uiting brengt. Als Izambard
de strekking van Coeur supplicié, dat aan de basis staat van Rimbauds grote poëzie,
misverstaat en er een persiflage op schrijft met de mededeling dat iedereen ‘absurde
verzen kan maken’, zet Arthur een punt achter de enige vriendschap die werkelijk
iets voor hem heeft betekend in zijn jonge jaren.
Gekwetst in zijn eer, verbitterd door het onbegrip, boemelt Rimbaud door de
ingeslapen provinciestad, langharig en ongewassen. Hij weigert nog langer het leven
te aanvaarden zoals het is, met zijn ontluisterende werkelijkheid, deze burgerlijke
wereld met zijn valse, hypocriete moraal. Om de burgerij te choqueren rookt hij op
straat zijn korte pijpje met de kop naar beneden. Hij kalkt Merde à Dieu op de muren.
Principes, dat moet iedereen maar weten, heeft hij niet meer.
Dit is de buitenkant die hij laat zien. Innerlijk zoekt hij naar een uitweg uit deze
gore alledaagsheid, zijn verbeelding moet hem daarbij van dienst zijn, en hij broedt
op een ideaal waarin hij zichzelf kan verliezen. In deze maanden rijpt zijn
zienerstheorie. Rond half mei 1871 schrijft hij zijn ideeën neer in twee brieven, de
lettres du voyant, haastig en zonder plan. Van een zorgvuldig uitgewerkt manifest
is geen sprake, geen weloverwogen ars poetica.

Nieuwe taal
Rimbaud zegt in deze brieven dat het leven veranderd moet worden, hij wil een
andere wereld ontdekken die schuilgaat achter de zichtbare werkelijkheid. Het middel
om tot deze wereld van volmaakte geestelijke vrijheid te komen, is de poëzie: een
nieuwe poëzie, niet langer uitdrukking van het eigen ik, maar voertuig om door te
dringen
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tot het ongekende. Om dit te bereiken moet de dichter zichzelf tot ziener maken,
door een ontregeling van de zintuigen moet hij op de hoogte komen van de onzichtbare
werkelijkheid achter de uiterlijke verschijningsvorm van de dingen. Om deze
visionaire werkelijkheid tastbaar te maken, moet er een nieuwe taal geschapen worden.
Daarbij gaat het niet om de persoon van de dichter: het eeuwige, het in hem verzonken
genie gebruikt het ik van de dichter als spreekbuis. Ik is een ander.

Arthur (zittend) en zijn broer als communicantjes (1865)

Rimbaud op zijn ziekbed nadat hij door Verlaine is verwond, juli 1873 (schilderij van Jef Rosman)

Rimbaud als middelbare scholier (± 1869)

De bronnen waaruit Rimbaud voor zijn ‘zienersbrieven’ heeft geput, zijn: Michelet,
Baudelaire (die met zijn esthetische theorieën model staat voor de ziener), de alchemie,
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de kabbala, en een snuifje oosterse filosofie. Starkie leidt de brieven schitterend in
met een verhandeling over de occulte wetenschappen, de verschillende ideeën waarin
Rimbaud zich verdiepte voor zijn ‘doctrine’. Door deze inleiding geeft zij niet alleen
reliëf aan Rimbauds literaire credo, maar ook aan het zienersavontuur zelf: de
spirituele diepgang van Illuminations en Une saison en enfer komt hierdoor als
vanzelf binnen het bereik van de lezer.
De gedichten die hij in deze voor-Parijse periode schrijft, vertonen een stormig
ritme. Het zijn nog wel rijmende verzen, maar hij gebruikt er - wat nog nooit eerder
in de poëzie was gebeurd - wetenschappelijke en obscene uitdrukkingen in, triviale,
woorden uit de spreektaal. Zijn taalgebruik uit deze periode beïnvloedt dichters van
een volgende generatie en dringt via Jules Laforgue in de moderne poëzie door.
In de zomer van 1871 stuurt Rimbaud een aantal gedichten op naar Verlaine in
Parijs, die hij beschouwt als de opvolger van Baudelaire in het zienerschap.
Enthousiast schrijft Verlaine terug: ‘Venez, chère grande âme, on vous appelle, on
vous attend.’ Met zijn Bateau ivre op zak vertrekt Rimbaud nog datzelfde najaar
naar de hoofdstad, en leest dit lange gedicht bij wijze van meesterproef aan Verlaine
en zijn vrienden voor. Beelden voor dit gedicht ontleent Rimbaud onder anderen aan
Jules Verne, Poe en Baudelaire, maar Le Bateau ivre dankt zijn originaliteit en
grootheid aan de kracht waarmee de dichter deze beelden weet samen te smeden tot
één enkel visioen. In dit gedicht, waarin Rimbaud vooruitloopt op zijn
zienersavontuur, onderstreept Starkie de regel: ‘En ik zag soms wat de mens heeft
menen te zien.’
Bij de literaire vrienden van Verlaine, die voorlopig zijn huisvesting bekostigen,
raakt Rimbaud al gauw in ongenade. Het zijn doorgaans Parnassiens - leden van de
esthetisch literaire school die de vorm van het gedicht belangrijker vinden dan de
inhoud. Zij accepteren zijn verwaten houding niet, de luidruchtige wijze waarop de
zeventienjarige knaap, dronken tijdens hun bijeenkomsten in de salons, zijn diepe
minachting laat blijken voor hun verkalkte opvattingen, hun verstarde poëzie.
Bovendien gaat de staat van verloedering waarin Rimbaud zich begeeft hun wat al
te ver. Zo gooit hij, als hij een zolderkamertje bij de keurige Théodore de Banville
heeft betrokken, zijn vervuilde luizige plunje naar buiten op straat. Ook Charles Cros
verleent hem onderdak. Een paar dagen later merkt hij tot zijn ontzetting dat uit het
tijdschrift l'Artiste alle bijdragen van zijn hand - die hij later zal bundelen tot Le
Coffret de santal - zijn uitgescheurd. Juist deze gedichten zijn een belangrijke
inspiratiebron voor Rimbauds Illuminations geweest.

Ontregeling van zintuigen
In deze tijd brengt hij zijn theorie van de ziener aan den lijve in praktijk. In zijn
onstuimigheid om de staat van ziener met één klap te bereiken, experimenteert hij
verregaand met drugs en absint, sloopt zijn gezondheid teneinde de ontregeling van
de zintuigen te bewerkstelligen. Intussen wordt zijn band met Verlaine steeds nauwer.
In Parijs doet het gerucht de ronde dat die twee een homoseksuele relatie hebben.
Ze lopen, voor iedereen zichtbaar, met de armen om elkaars nek!
De beide vrienden trekken zich niet alleen van de vooroordelen van de bourgeoisie
niets aan, gezamenlijk bevrijden ze zich ook van het strakke rijmschema dat de
Parnassiens zo dwingend voorschrijven. De Parnassiens waren de literaire mandarijnen
van dat moment, ze gaven de toon aan, daar viel niet aan te tornen. Iemand die stoeide
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met de vorm was bij deze waardigheidsbekleders per definitie verdacht. Resoluut
wezen ze hem af, vanwege zijn chaotische theorieën en zijn stilistische en
grammaticale afwijkingen. Maar de dichter-ziener had wel wat anders te doen dan
te denken aan zijn literaire reputatie, dan te bouwen aan zijn persoonlijke toekomst.
Het ging om het avontuur, om het bereiken van het ongekende.
Vanuit zijn minachting voor de traditionele versvorm komt Rimbaud als vanzelf
tot het schrijven van prozagedichten: Illuminations. Bij Rimbaud verliest het
prozagedicht het verhalende karakter dat het bij zijn voorgangers in dit genre - Nerval,
Baudelaire en Cros - heeft. Bij hem wordt het kort en geconcentreerd, ontdaan van
zijn anekdotisch element. Soms bestaat het gedicht uit één zin, zoals in Phrases: ‘Ik
heb koorden gespannen van klok tot klok, guirlandes van venster tot venster, gouden
ketens van ster tot ster, en ik dans.’
Starkie, voor wie Illuminations het absolute hoogtepunt, de essentie van Rimbauds
leven is, ziet in deze teksten de dichter ontsnappen aan de ontluisterende
werkelijkheid. Hier creëert hij een eigen wereld, probeert hij ‘het ware leven’ te
vinden. In de extatische teksten uit zijn Parijse periode zijn het vaak louter
vreugdekreten, woorden zonder logische orde, bezweringen: ‘Wel op, venne - Schuim,
raas over de brug en de bossen heen; - zwarte waden en orgels - donder en bliksems
- omhoog nu en raast; - wateren en droefenis, omhoog nu en wekt de Zondvloeden
op.’ (uit: Apres le déluge.)
Ondanks deze magische, bezwerende kant in de teksten, schildert Starkie Rimbaud
gelukkig niet - zoals zovelen voor haar gedaan hadden - als een magiër of bovenaards
wezen af. Het blijft bij haar een mens van vlees en bloed, een dichter. En met behulp
van kleine details, op het oog heel onopvallende gebeurtenissen uit het leven van
Rimbaud, gaat zij steeds dieper op het wezen van deze dichter in. De eindfase in het
avontuur van de ziener wordt met een fascinerende luciditeit getekend.

Afdaling
Als in de zomer van 1872 Verlaine zich door Rimbaud heeft laten overreden om zijn
vrouw in de steek te laten, ‘vluchten’ ze getweeën via Brussel naar Londen, en leiden
in Soho een bohémienbestaan. In gewetensnood geraakt nu hij zijn vrouw en kind
heeft verlaten, klaagt en lamenteert Verlaine onophoudelijk. Door Rimbauds scherpe
uithalen naar zijn ‘makker in de hel’ verslechtert de relatie zienderogen. In het voorjaar
van 1873 krijgen de ruzies tussen het roerige duo de overhand. Helse nacht, een van
de meest wanhopige delen uit Une saison en enfer, ontstaat in deze atmosfeer. Ten
slotte, na de zoveelste onenigheid, na de zoveelste spottende en beledigende
opmerking van Rimbaud, wordt het Verlaine te veel. Hij neemt halsoverkop de boot
naar Antwerpen en laat Arthur alleen en zonder geld achter. In Brussel bericht Paul
aan zijn vrouw dat hij zich een kogel door de kop zal jagen, als zij niet binnen de
drie dagen bij hem terugkomt. Zodra het ultimatum verlopen is, schrijft hij Arthur
en vraagt hem naar Brussel te komen om afscheid te nemen voordat hij naar Spanje
vertrekt: binnenkort gaat hij als vrijwilliger vechten in de gelederen van de Carlisten.
Zodra Rimbaud het Kanaal is overgestoken, krijgen ze opnieuw ruzie en Verlaine
drinkt zich een half delirium. Buiten zichzelf omdat Rimbaud zonder hem naar Parijs
wil afreizen, trekt hij de revolver die hij met het oog op zijn zelfmoord of zijn militaire
carrière had gekocht. Hij schiet driemaal; alleen de eerste kogel is niet helemaal mis:
een vleeswond in de pols. Uit angst voor meer funeste gevolgen geeft Rimbaud zijn

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

vriend aan. Deze wordt na een potsierlijk proces veroordeeld tot twee jaar
gevangenisstraf. Vermagerd en getekend door de gebeurtenissen keert Arthur terug
naar Roche, waar zijn moeder een boerderij heeft. Tussen maart en augustus
componeert hij Une saison en enfer. Het is de weerslag van de morele crisis die de
breuk met Verlaine met zich meebracht. Tegelijkertijd is het Rimbauds afrekening
met zijn verleden als ziener. Daarbij is het meest opvallend, dat de ‘Saison’ geen
verslag achteraf is - nadat de dampen zijn opgetrokken - maar dat de crisis juist in
het werk zelf gestalte krijgt. In de schuur waar hij zich opsluit om te schrijven, horen
de familieleden hem snikken en kreunen, schreeuwen en vloeken. Hij weigert naar
buiten te komen
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om mee te helpen met het werk op het land. In Kwaad bloed noteert hij: ‘Ik verfoei
ieder ambacht. Meesters en knechten, niets dan boeren, pummels. Of je nu schrijft
of ploegt, het blijft gezwoeg. Aan al dat gedoe - vandaag de dag - doe ik niet mee.’
Starkie ziet in Une saison en enfer een afdaling in het eigen ik, een diepgaand
zelfonderzoek waarin Rimbaud stem geeft aan het conflict dat zich in ieder mens
afspeelt tussen God en Satan, tussen goed en kwaad. Naarmate Rimbaud vordert met
dit onderzoek, dus tijdens het schrijven aan het werk, komt hij tot het inzicht dat hij
met zijn avontuur van de ziener een hersenschim heeft nagejaagd. In Vaarwel
concludeert hij: ‘Ik die mezelf uitriep tot magiër of engel, boven iedere moraal
verheven! ik sta weer op de grond en moet een taak vinden, mij wijden aan de
werkelijkheid! Boer!’
Starkie ziet de beëindiging van de ‘Saison’, ondanks Rimbauds vernietiging van
zijn manuscripten, niet als de definitieve breuk met de literatuur. Een deel van
Illuminations is volgens haar later ontstaan. Het Vaarwel uit zijn Hel staat voor het
afscheid van de visionaire literatuur die samenvalt met het avontuur van de ziener.
Bevrijd van de oude bijgeloven gaat Rimbaud nu een ander leven beginnen. Wel is
voor haar, zoals voor de meeste Rimbaudisten, Une saison en enfer het keerpunt in
zijn dichterschap. Na zijn eenentwintigste ziet Rimbaud af van de poëzie. De
verklaring die Starkie voor Rimbauds breken met de literatuur geeft, is de meest
aannemelijke die ik tot nu toe ben tegengekomen. Het is tegelijkertijd de reden
waarom Rimbaud bij haar niet tot een karikatuur, of tot een abstractie wordt. Rimbaud,
zegt zij, wilde het leven veranderen, en hij geloofde dat dit door middel van de poëzie
gerealiseerd kon worden. Toen hij met het schrijven van de ‘Saison’ tot het inzicht
kwam dat, áls het leven al te veranderen is, poëzie hier niet het geëigende middel
voor is, stopte hij met de dichtkunst. Hij besloot een mens van de daad te worden,
het harde leven in te gaan. En met de koppigheid die volgens Petitfils de eigenschap
is van de boer uit de Ardennen, bleef hij voor de rest van zijn leven bij dit besluit.

Keuringsrapport van het Knil van Rimbaud

Rimbaud gaat in vrijwillige balingschap en begint zijn odyssee. Aanvankelijk
maakt hij zwerftochten door heel Europa, hij wordt tolk voor een circus op tournee
door Scandinavië, bouwopzichter op Cyprus; hij laat zich ronselen voor het Knil,
om vrijwel meteen na aankomst in ‘ons Indië’ te deserteren. Ten slotte, de laatste
tien jaar van zijn leven, vestigt hij zich als handelaar op de kust van Somalië en in
Abessinië, doet in koffie, onderneemt ontdekkingsreizen, expedities en raakt
verwikkeld in de wapenhandel. Verlaine bericht hem dat hij een artikel aan hem en
zijn poëzie wil wijden. Rimbauds reactie: ‘Fous-moi la paix!’ Starkie betoogt dat
Rimbaud deze laatste periode van zijn leven niet langer de rebel is die in zijn jeugd
tegen alles en iedereen aanschopte. Hij staat bekend om zijn sprankelende humor en
zijn liefdadigheid. Volgens de bisschop van Harrar leefde hij sober en ingetogen als
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een monnik. De gebruikelijke arrogantie van de blanke die onder kleurlingen verkeert,
was hem vreemd. Hij genoot alom een reputatie van integriteit en betrouwbaarheid.
In 1891 keert hij terug naar Frankrijk vanwege een gezwel in zijn rechterknie. In
het Hôpital de la Conception te Marseille wordt botkanker geconstateerd. Het been
moet worden afgezet. Een maand later breekt in de lies een nieuw gezwel uit. De
ijlkoortsen waarin hij nu vervalt, hebben volgens zijn zuster Isabelle, die hem deze
laatste weken verzorgt, veel weg van de extatische zangen uit Illuminations. Daartoe
aangespoord door zijn zuster keert Rimbaud op zijn sterfbed terug tot de katholieke
kerk. Nauwelijks zevenendertig jaar oud sterft hij, vroeg in de ochtend van 10
november.
Was het nu een heilige of een hellebrok (voyant ou voyou), een ziener, magiër of
duivel? Etiemble publiceerde in 1952 een lijvig werk waarin hij het ontstaan van de
mythe stap voor stap volgt, naar aanleiding van al wat er aan fantasieën over hem te
berde is gebracht. Starkie houdt zich aan de feiten die zij in de loop van haar
dertigjarige studie verzameld heeft. Bij haar behoudt Rimbaud zijn menselijke
proporties, iemand die soms schittert, soms blundert, die een heilige noch een
doortrapte schurk is. Iemand die door zijn leven de inhoud van de poëzie heeft
vergroot, want ondanks of dank zij zijn hersenschimmen heeft hij de literatuur verrijkt
met vanzelfsprekende regels als: ‘Soms zie ik stranden aan de hemel, tot de einder
toe bedekt met witte blije volkeren. Op een groot gouden schip boven mijn hoofd
wapperen bonte vlaggetjes in de ochtendbries.’
ARTHUR RIMBAUD
door Enid Starkie
Vertaling Nelleke van Maaren
Uitgever: De Arbeiderspers, Open Domein, f492 p., f69,50

Geen spijt
Naspeuringen naar het leven van Klaus Barbie
Het vierde reich door Magnus Linklater, Isabel Hilton, Neal Ascherson
Vertaler: Gerard Grasman Uitgever: A.W. Bruma & Zoon, f29,90
Jan Meyers
Een groot aantal boeken en artikelen getuigt van de belangstelling voor Klaus Barbie
wiens proces, als het ooit plaatsvindt, waarschijnlijk de laatste grote zaak tegen een
nazi-oorlogsmisdadiger zal zijn. Tot dusver gingen deze publikaties over een fragment
van zijn sinister bestaan - bijvoorbeeld de eenentwintig bloedige maanden dat hij
Gestapo-chef van Lyon was; Franse schrijvers als Marcel Ruby en Philippe Harzer
hebben hierover uitvoerig bericht. Of de periode 1947-1951 waarin hij in Duitsland
voor de Amerikaanse inlichtingendienst werkte en waar Erhard Dabringhaus een
boekje over open heeft gedaan. En de tweeëntwintig jaar in Bolivia die onder anderen
door Kaj Hermann (artikelen in Stern en De Tijd) zijn behandeld. Het wachten was
op een ‘complete’ monografie. Die is er nu in de vorm van Het Vierde Reich, goed
gedocumenteerd en geschreven. Een jaar lang hebben de auteurs, gerenommeerde
journalisten, in tien landen naspeuringen gedaan of laten doen. Het boek is beter dan
de titel, die suggereert dat het alleen, althans in hoofdzaak handelt over Barbie en
de ‘zwarte internationale’ in Latijns-Amerika. Niets is minder waar. Meer dan de
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helft wordt in beslag genomen door zijn jeugd die nog nergens zo uitvoerig werd
beschreven, de oorlogsjaren (van mei '40-maart '42 in Nederland en van '42-'44 in
Frankrijk) en zijn werk in het naoorlogse Duitsland.
Weinig schurken hebben zo ronduit te kennen gegeven dat zij geen spijt hebben
van hun daden als Barbie, toen hij zich als vriend van de Boliviaanse machthebbers
nog onaantastbaar achtte. Hij schepte er integendeel nog graag over op. Zo beweerde
hij (in een interview in Stern) dat hij in Amsterdam een van de SD'ers was die een
inval deden in de ijssalon Koco in de Van Woustraat aan de vooravond van de
Februaristaking. Hij stormde als eerste naar binnen en sloeg met een asbak de schedel
van een van de joodse eigenaars in. In werkelijkheid troffen de SD'ers geen mens in
de salon aan, aldus dr. L. de Jong.
Klaus Barbie (geboren 1913) was geen top-nazi. De schrijvers van Het Vierde
Reich karakteriseren hem als ‘een trouwe dienaar, een bruikbare handlanger, een
echte duivelstoejager van onze tijd.’ ‘a faithful servant, a useful henchman, a true
handyman of our times’. Hij was een van de duizenden radertjes in het
naziterreurapparaat die moordden en martelden voor hun bazen, een typische exponent
van het fascisme, dat de Engelse schrijver Esmond Romily heeft omschreven als
‘een mengeling van profijt zoeken, eigenbelang goedkope emotie en georganiseerde
brutaliteit’, mixture of profit-seeking, self-interest, cheap emotion and organised
brutality’. Als hoogste Gestapo-baas in Lyon, op twee na de grootste stad van
Frankrijk, had hij de rang van Obersturmführer, het SS-equivalent van eerste luitenant
(uiteindelijk bracht hij het tot Hauptsturmführer, kapitein), wat gerelateerd aan de
gigantische macht die hij bezat onwaarschijnlijk laag mag heten. Maar bij de Gestapo
wisten ze dat jeugd, lage rang en veel verantwoordelijkheid gewoonlijk grote ijver
baren. Bij Barbie was dat in hoge mate het geval.

Altmann
Toen hun handy-man compromitterend dreigde te worden, lieten de Amerikanen
hem ontsnappen naar Bolivia. Wat voor schizofrene gril heeft de jodenjager ertoe
gebracht zijn derde carrière op te bouwen onder de naam Altmann die hij ‘stal’ van
een bekende rabbi uit Trier, de stad waar hij opgroeide? Het leven van Barbie-Altmann
in Zuid-Amerika lijkt een grotesk, quasi-surrealistisch verhaal van Gabriel García
Márquez. Hij hield zich bezig met wapenhandel en -smokkel, spioneerde, chanteerde,
was betrokken bij handel in cocaïne, leidde doodseskaders op voor rechts-militaire
regimes in Midden-Amerika, gaf onderricht in ondervragings- en martelmethoden,
speelde een rol bij de staatsgreep van 1980, waarvan een Amerikaans waarnemer
heeft gezegd: ‘For the first time in history the cocaine trade had bought itself a
government.’ Hij had eershalve de rang van luitenant-kolonel, onderhield contacten
met oude en nieuwe nazi's en fascisten, onder wie Italianen die medeplichtig waren
aan het bloedbad in het station van Bologna (1980). Hij was een belangrijk figuur
in de ‘zwarte internationale’ die eropuit was om heel Latijns-Amerika fascistisch te
maken. Met Chili - na de moord op Allende - Bolivia en Argentinië in handen van
rechts-militaire machthebbers was die droom al aardig op weg naar verwezenlijking.
Dat de CIA sympathiek stond tegenover de anticommunistische gezindheid van deze
elementen, om niet te zeggen tegenover hun terreur, was bekend. Anderzijds is het
mede aan de Amerikanen, met name aan hun ambassadeur in La Paz, te danken dat
Barbie tenslotte de Fransen in handen werd gespeeld, nadat de Bondsrepubliek had
laten blijken liever niet met hem te worden opgescheept.
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Barbie was adviseur inzake ‘terreurbestrijding’ van president Barrientos tijdens
wiens bewind Che Guevara werd vermoord. Barbies rol in deze is (nog) niet helemaal
duidelijk. Het is trouwens de vraag of de volle omvang van zijn misdaden ooit bekend
zal worden. Veel van wat hij deed in Holland, Frankrijk, Duitsland, Bolivia komt in
dit boek aan de orde; het meeste was in grote trekken al bekend. Maar dit is misschien
maar een deel van wat Barbie op zijn geweten heeft. Er zijn een paar witte vlekken.
Voorjaar 1945 voegde hij zich bij de uiteenvallende Duitse troepen in het Ruhrgebied.
Heeft hij toen deel uitgemaakt van een eenheid met speciale opdrachten? Zeker is
dat de SS aan de lopende band deserteurs terechtstelde en gevangenissen, te
Düsseldorf en Essen, uitmoordde. En is hij in de tweede helft van 1941 uit Nederland
weggeweest om te dienen bij een van de gruwelijke Einsatzkommandos in Rusland?
Het Vierde Reich geeft geen antwoord op deze vragen. Het is twijfelachtig of het
proces, als dat in 1985 of zelfs 1986 mocht plaatsvinden, dat wel zal kunnen. Barbie
ontkent wat hij kan en de meeste getuigen zijn verdwenen. Komt er een proces, dan
kan Barbie volgens de schrijvers met recht zeggen: ‘Jullie hebben me allemaal nodig
gehad, dictators en democraten, Duitsers, Amerikanen en Bolivianen. Jullie hebben
me allemaal betaald voor mijn diensten en waren er destijds dankbaar voor. Waarom
sta ik dan hier nu alleen?’ Het enige wat Barbie werkelijk met recht kan doen is
sterven van schaamte, maar daar is geen kans op.
■
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Ibn Battuta over het taalkundig werk van Paul Kotzebue
Een hoofdstuk uit de Opperlandse successieoorlog

Vooraanzicht van de Pangram Machine Uit De logologische ruimte
LEE SALLOWS

De logologische ruimte Opstellen over taal door Rudy Kousbroek Uitgever:
Meulenhoff, 183 p., f29,50
Battus
Op een zondag in een maand van het jaar 19.. reden mijn vriend Ardoz en ik naar
Nijmegen om de Pangram Machine te zien. We zagen de nieuwe machine. Twee
onmogelijkheden die elkaar vroeger schenen te vermijden ontmoetten elkaar. De
Pangram Machine liet mij daar midden uit de oneindigheid een stem vernemen dat
mijn oren klonken. Dit zei de stem:
‘This pangram for Battus lists five a's, two b's, one c, two d's, thirty e's, eight f's,
five g's, seven h's, eleven i's, one j, one k, three l's, two m's, nineteen n's, fifteen o's,
two p's, one q, seven r's, twenty-eight s's, twenty-two t's, four u's, seven v's, eight
w's, one x, four y's and one z.’
Deze Engelse zin is niet alleen maar een pangram (omdat alle letters van het alfabet
er in staan), maar bovendien een zin die naar zichzelf verwijst (zoals de zin die u
thans leest), en die bovendien nog waar is (zoals de eerste zin van dit artikel).
Uitvoerige beschouwingen over pangrammen in het Engels en het Nederlands, de
mogelijkheid ze zelf te maken, door een computer te laten maken, en door een
Pangram Machine te laten maken schreef Rudy Kousbroek in NRC Handelsblad en
De Ingenieur. Tot ieders geluk zijn die drie artikelen opgenomen in De logologische
ruimte. Overigens is de opvatting van Lee Sallows, de maker van de Pangram
Machine, dat een computer een dergelijke zin pas na drie miljoen jaar proberen zal
vinden, al achterhaald tijdens het drukken van dit boek. Op 23 oktober 1984 vond
Victor Eijkhout met behulp van een Nederlandse versie van een Engels programma
van John Letaw in twee seconden, bij de 14.554ste poging, het volgende pangram:
‘Dit vaderlandsch computerpangram bevat negen a's, twee b's, vier c's, zeven d's,
zevenenveertig e's, vier f's, zes g's, drie h's, vijftien i's, een j, een k, vier l's, drie m's,
twintig n's, twee o's, drie p's, een q, elf r's, zesentwintig s's, zeventien t's, twee u's,
twaalf v's, acht w's, een x, twee y's en zeven z's.’
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Rudy Kousbroek
CHRIS VAN HOUTS

Wat staat er in de Kousbroek-bundel? De achterkant meldt:
‘Dit hoekbeslag, De loklogopedische ruimtevrees, bevat een keutel uit de velerhande
artillerieën die Rudy Kousbroek de afgelopen vijftig jaarbeurs heeft geschreven over
de taalambtenaar.’
Dit proza roept twee vragen op: Wat staat hier eigenlijk? Hoe is het in die vreemde
vorm gebracht? Dit lijkt een onlogische volgorde, maar het is wel de juiste. Wie dat
onthoudt, zal veel in de logonomische ruimte sneller begrijpen. Er staat:
‘Dit boek, De logologische ruimte, bevat een keus uit de vele artikelen die Paul
Kotzebue de afgelopen vijf jaar heeft geschreven over de taal.’
Alle zelfstandige naamwoorden zijn in een woordenboek opgezocht en over een
zekere afstand verschoven. Ik vermoed: de vorige druk van Van Dale, verschoven
over zes plaatsen. Dit procédé is het eerst op het Frans toegepast, maar is in het
Nederlands nog opmerkelijker omdat onze Nederlandse woorden, zoals boek en taal,
er door worden verlengd tot boekbeslag en taalambtenaar. Voor de eigennamen
moet een encyclopedie gebruikt worden, en zo werd Battus: Battuta. Door dezelfde
Larousse te raadplegen die de naam Battuta bevatte, vond ik dat de artikelen in De
logologische ruimte in werkelijkheid geschreven zijn door Von Kotzebue (1801-1884).
Waar gaan Kotzebues artikelen over? Ze behandelen allemaal de inhoud van de
verpakking. U denkt bij ‘de inhoud van de verpakking’ waarschijnlijk aan wat er in
de verpakking verpakt werd. Maar dan onderschat u de kracht van van. Zoals ‘de
prijs van de verpakking’, ‘de kleur van de verpakking’ of ‘de kwaliteit van de
verpakking’, zo kan ‘de inhoud van de verpakking’ ook betekenen: dat wat je ziet,
meet en proeft als je het pakpapier opensnijdt, titreert, en proeft.
De verpakking neemt meestal de vorm aan van wat verpakt wordt. Daar moet de
onderzoeker van de binnenkant van de verpakking altijd scherp op letten. Kotzebue
doet dat, en al veel langer dan ‘de afgeluisterde vijftig jaarbeurs’.
Al in 1971 begon hij met zijn artikelen over taalverschijnselen, die in de officiële
taalkunde nooit aan bod komen, en naar de kinderkamer verbannen waren. Ik
verzamelde toen al dertig jaar anagrammen en palindromen, maar pas door Kotzebue
begreep ik dat het hier niet een particuliere afwijking was, maar iets waar ook andere
volwassenen zich voor interesseerden. Dezelfde aangename sensatie wordt door de
logologische artikelen verspreid op een ruimer gebied.
Van de drieëndertig stukken zijn er elf Opperlands. Ik bedoel niet: nieuwe
voorbeelden van oude genres, maar: voorbeelden van nieuwe genres. Elk van die
Opperlandse kunststukken stelt aan de lezer de vragen: Wat is hier gebeurd? en: Hoe
is het gebeurd? Die vragen zijn voor het Angloöpperlands (‘She went off her little
stick’), de endogrammen (‘Er is een albatros in de Ferdinand Bolstraat’), en de Tom
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Swifty (‘Ik heb je tuk, zei hij achterwaarts’) wel te beantwoorden. Maar kunt u alle
vier de versies van De Zee van Kloos thuisbrengen? En wat zegt u de zin: ‘Bert loopt
af en aan in Abcou’? Misschien helpt het als ik verklap dat de Gort. Knoop met één
DEEGHOUW kan worden doorgehakt.
Zeven artikelen brengen ons in aanraking met verwante auteurs: Amanda Ros (de
Britse schrijfster die de verpakking meters dik maakte), Unica Zürn (anagrammatica),
Cyra McFadden (van The Serial). Bij vier lukt het om hun werkwijze aan het
Nederlands te demonstreren, hoe onoverpakbaar verpakkingsstudies ook zijn: Georges
Perec (jammer dat het in memoriam door Kousbroek niet werd opgenomen), Pierre
Enckel, J.P. Brisset (de Franse, en superieure Duizenddichter), en Willard R. Espy.
Door hun omvang vallen twee artikelen op: de al genoemde trits over de Pangram
Machine, en een fascinerend betoog over de invloed van Roussel op Duchamp.
Alle artikelen zijn te beschouwen als studies naar de betekenis van het aantal
aanhalingsteken. In een van de stukken gebeurt dat expliciet. Maar de hele
Opperlandse lol schuilt hem eigenlijk in het listig weglaten, misbruiken of toevoegen
van aanhalingstekens. Het eerder genoemde endogram is minder verrassend wanneer
je het ziet als ‘Er is een “albatros” in de “Ferdinand Bolstraat”.’
Als ik er in zou slagen hier uiteen te zetten hoe het aanhalingsteken alle
hoofdstukken van De logologische ruimte leven inblaast, dan zou ik zijn geslaagd
in iets dat zelfs de auteur niet kon: een synthetische verhandeling over de verpakking
van onze naar buiten gebrachte gedachten, de taal. In afwachting daarvan zijn deze
drieëndertig stukken even zovele juwelen, die juist doordat ze niet in één sieraad zijn
opgenomen opvallender flonkeren.
Het laatste juweel is een alfabetrijm, waarin de zesentwintig woorden beginnen
met de letters Z, IJ, X en zo terug tot A, terwijl ze eindigen op de letters A, B, C en
zo tot Z. De vier middelste woorden zijn: Oigel, Naam, Maan, Legio, waarbij u ziet
dat het hier keerwoorden betreft. Het alfabet begint met ZORBA (‘zo de man zo de
wijs’), en eindigt met ABRUZ ('er zijn 'r meer in Italië,). Mijns inziens heeft Kotzebue
hier welbewust een veertje laten vallen om de lezer in de gelegenheid te stellen dit
in de eigen kont te prikken. Er moeten toch twee woorden te vinden zijn die elkaars
omgedraaide zijn, en waarvan de een met een A en de ander met een Z begint. Zodra
Ardoz dit hoorde begreep hij wat de zin van zijn bestaan was.
■
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Alleen maar geboren en niet geschapen
In Nederland: een sprookje en een essay over het schrijverschap
In Nederland Roman door Cees Nooteboom Uitgever: De Arbeiderspers,
156 p., f24,50
Jacques Kruithof
Het omslag van Cees Nootebooms nieuwe boek In Nederland toont een detail uit
‘De overtocht van de Styx’ van de vroeg-zestiende-eeuwse landschapschilder Joachim
Patinir. Onderwerp en achtergrond doen vermoeden dat het er in Nederland deze
keer wat anders uitziet dan gewoonlijk. De achterkant van het boek bevestigt dat.
Daar prijkt een kaart waarop het vertrouwde kleine landje aan de Noordzee
staatkundig is uitgebreid met een groot deel van de Balkan; daartussen ligt een
honderden kilometers lange corridor, een soort slokdarm langs de Rijn en door
Zuid-Duitsland. Het koninkrijk ziet er dientengevolge nog bespottelijker uit dan een
raar land als Chili.
De historische en politieke status van deze onmogelijke Dubbelmonarchie blijft
in het verhaal wat onduidelijk; na de openingszin: ‘Er was eens een tijd die volgens
sommigen nog steeds voortduurt’, valt ook geen precisie meer te verwachten. De
verteller laat nog wel weten dat hij zijn relaas doet in de zomer van 1987.
Zijn hoofdpersonen zijn een man en een vrouw, allebei van volmaakte, klassieke
schoonheid, en verenigd in een volmaakt geluk, de blonde Lucia en de zwartharige
Kai. Deze sprookjesachtige figuren stammen uit circusfamilies; zelf treden ze op als
illusionisten. Het is een vertelwet dat volmaakt geluk aangetast moet worden, zoals
de aangename rust in de aanhef van het sprookje verstoord raakt opdat het avontuur
kan beginnen.
Het Nederlandse circus krijgt het steeds moeilijker, en de impresario van Kai en
Lucia dwingt hen een tournee door Zuid-Nederland te maken: het rijksdeel dat in
het Noorden geminacht en gevreesd wordt. Daar wonen mensen die nog van
klatergoud genieten: naïever maar ook wilder, armer maar ook vrijer. Ze beantwoorden
aan een oud beeld van de woeste Balkan-volkeren, met de bijbehorende willekeur,
corruptie en misdaad, als in de verhalen van Karl May. Wel spreken ze Nederlands:
hun archaïsche woorden en plaatsnamen zijn Middelnederlands; Nooteboom heeft
ze kennelijk uit Verdams handwoordenboek geplukt.

Cees Nooteboom
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EDDY DE JONGH

Het vergaat Lucia en Kai als de held in het sprookje, die zijn vertrouwde eigen
wereld moet verlaten om in een vreemde ruimte zijn taak uit te voeren. Het tweetal
verlaat de ‘getemde mensentuin’ Nederland, en beleeft zijn avonturen in ‘duistere,
lege, en ongetwijfeld gevaarlijke gebieden’: weer eens een variant op de aloude
queeste of zoektocht. In veel van die verhalen (mythen en ridderromans bijvoorbeeld)
is de vreemde ruimte symbolisch voor het gebied van de dood, wat het schilderij van
Patinir heel toepasselijk maakt.
Nog maar nauwelijks in het zuiden aangekomen, wordt het paar wreed gescheiden.
De held krijgt het immers met een schurk aan de stok; hier wordt Kai ontvoerd in
opdracht van een geheimzinnige bendeleidster die men de Sneeuwkoningin noemt.
Zij laat hem brengen naar haar kasteel in het oosten, het territorium van Vlad Dracula
en Elisabeth Bathory. Daar dient hij als minnaar van deze beeldschone maar
gruwelijke vrouw, met haar ogen als ‘tunnels van glas en ijs die voerden naar een
wereld waar het zo koud was dat je zou bevriezen als je er te ver in doordrong’.
Lucia is ondertussen naar hem op zoek gegaan, geholpen door de oudere, wijze
Anna, een donorfiguur zoals er veel in sprookjes voorkomen. Zij komen bij het
kasteel aan, net wanneer politietroepen uit het noorden een inval doen. De
Sneeuwkoningin en Anna komen daarbij om het leven, maar de ‘wederhelften’ vinden
elkaar ongedeerd, behalve misschien door hun belevenissen, terug. Daar eindigt hun
verhaal, zonder de behouden thuiskomst die het traditionele sprookje voorschrijft.
Verteller van deze merkwaardige lotgevallen is de Spaanse ingenieur en schrijver
Tiburón, ‘een man van begin zestig, tamelijk dik, en meestal goed gehumeurd’.
Gedurende de maand augustus trekt hij zich terug in een oude school om daar te
schrijven, en blijkbaar ook om zijn gezin te ontlopen. Ditmaal vertelt hij zijn sprookje,
maar hij is ook figuurlijk een schrijver uit de oude school, die zich om de haverklap
met zijn personages en met zijn lezers bemoeit, een ware erfgenaam van Diderot en
Laurence Sterne.
Zodoende komt de lezer vrij wat te weten over Tiburóns passie voor het wegennet
in Aragón, zijn studie in Delft, zijn opinies over Noord- en Zuid-Nederland en onder
veel meer over zijn levensopvatting. Lucia ontmoet tijdens haar speurtocht een
lichtelijk getikte profeet en sekteleider; het voorval brengt Tiburón op zijn jeugd in
een internaat, en hij besluit zijn uitweiding met een formulering van het
modernistische vrijheidsbegrip: ‘Sinds die tijd ben ik allergisch, niet alleen voor de
schoot van Carmelieten maar in één moeite door voor de schoot van Rome, Moskou,
Genève, Mekka en Dordrecht en de al even beduimelde achterkant van die systemen,
de sekten, de utopieën en iedereen die in naam van iets anders, hogers en beters
spreekt en dus liegt, iedereen die bij een paus, een ayatollah, of een Waarheid op
schoot wil zitten en die niet, zoals ik, alleen wil zijn, alleen maar geboren en niet
geschapen, die op zichzelf wil bestaan zoals de eerste de beste otter, buizerd of
sprinkhaan.’
Dit schrijverschap, hoe nederig en ironisch het soms ook wordt afgeschilderd, past
volledig bij Nootebooms eerdere werk, vooral bij Een lied van schijn en wezen (het
verhaal als fictie en bedenksel) en bij Rituelen (met Inni Wintrop als een man zonder
eigenschappen), maar ook in oudere romans en verhalen komen dergelijke kwesties
aan bod.
Tiburóns commentaar maakt van In Nederland ook nog een studie naar de
onderlinge verhoudingen van mythen, sprookjes, romans, naar de betekenis van
vertellen, schrijven en lezen. Het wijst op de tegenstelling tussen traditionele verhalen
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die de mens een hogere bestemming toebedelen, en de moderne roman die hem
zichzelf laat, met de hierboven aangeduide vrijheid. Bij een en ander komen allerlei
literaire voorbeelden te pas, te beginnen bij Plato's Symposium, wat Tiburón de
omschrijving ingeeft van zijn verhaal als ‘dat belachelijke koekoeksei dat ik gelegd
had in het nest van wel tien andere vogels tegelijk’.
Het enige bezwaar dat men tegen In Nederland kan hebben, is dat het de ondertitel
‘roman’ heeft gekregen. Het boek is maar weinig langer dan de limiet van
dertigduizend woorden die E.M. Forster eens gesteld heeft; natuurlijk is dat maar
een arbitrair getal, maar het geeft aan dat een roman ruimte, armslag nodig heeft om
de verhaalpersonen uit de verf te laten komen. Dat gebeurt hier niet, door de
sprookjesachtige inslag, én doordat het verhaal zo krap bemeten is, Ook in dit opzicht
is Patinir goed gekozen: hij stond erom bekend dat hij de menselijke figuren in zijn
landschappen maar liever aan een ander overliet.
Overigens pleit dit wat mij betreft, amper tegen het verhaal. In Nederland is
voortreffelijk, scherpzinnig, geestig, compact, en in zijn essayistiche passages een
helder commentaar op enkele wezenstrekken van de moderne literatuur.
Geen wonder dat Tiburón, na gedane arbeid, op het verlaten schoolplein aan het
hinkelen slaat: het spel waarbij men van ‘tierra’ (aarde) naar ‘ceilo’ (hemel) springt,
en dat hij eindigt met: ‘En ik zat daar nog lang en gelukkig.’ Laat mij tenslotte een
klein steentje mogen bijdragen aan zijn geluk (in 1988 zal hij dit stuk waarschijnlijk
lezen, hoewel het hem denkelijk niet zal verzoenen met het feit, nog nooit in El País
besproken te zijn): ergens vraagt hij zich af of ‘semiologen zich al eens verdiept
hebben in de coderingen van het illusionisme’. Dat hebben ze: de Fransman Paul
Bouissac schreef over ‘circusvoorstellingen als teksten’ in het tijdschrift Poetics in
de jaren zeventig. Maar toen hadden we Zuid-Nederland nog niet - of al niet meer.
■
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Sartres respect voor Freud
Uit zijn nalatenschap: scenario 's voor de film over Freud
Le scénario Freud door Jean-Paul Sartre Voorwoord J.B. Pontalis
Uitgever: Gallimard, 580 p., f65,80
J.A. Groen
De nalatenschap van Sartre blijkt vol verrassingen. Na Les Carnets de la drôle de
guerre en de brieven aan Simone de Beauvoir (Lettres au Castor) verschijnt nu in
de reeks ‘Connaissance de L'Inconscient’ het Scénario Freud. De verbinding tussen
Sartre en Freud loopt via de Amerikaanse regisseur John Huston, die een film wilde
maken over het ontstaan van de psychoanalyse. Daarbij zou het centrale thema de
heroïsche strijd moeten zijn die Freud met anderen en met zichzelf heeft gevoerd.
In 1958 vraagt Huston aan Sartre of hij het scenario wil schrijven. Sartre schijnt dit
aanbod onmiddellijk geaccepteerd te hebben, naar men zegt mede omdat hij in
geldnood zat.
Hij begint met een synopsis van vijfennegentig pagina's, en als deze door Huston
wordt geaccepteerd zet hij zich aan het werk. Het scenario wordt zo lang dat de film
zeven uur zou gaan duren, en Huston vraagt om een verkorte versie. Sartre schrijft
inderdaad een tweede scenario, maar in plaats van het korter te maken wordt het
beduidend langer!
Pontalis, de Franse psychoanalyticus die het boek heeft geredigeerd, beschrijft in
zijn inleiding de ‘samenwerking’ tussen Sartre en Huston op humoristische wijze,
de beide mannen hadden blijkbaar niets met elkaar gemeen. In de Lettres au Castor
schrijft Sartre: ‘Huston a eu drôle de mot pour parler de son inconscient à propos
de Freud: dans le mien, il n'y a rien,’ en hij voegt er aan toe dat hij waarschijnlijk
‘plus rien’ bedoelde. Huston klaagt erover dat Sartre niet op kon houden met praten,
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en dat hij daarbij niet eens opmerkte dat hij, Huston, af en toe eens een luchtje ging
scheppen.
De samenwerking loopt dan ook op niets uit, er wordt een andere scenarioschrijver
aangetrokken, en de film gaat in 1961 in première onder de titel Freud, Secret Desire.
Montgomery Clift speelt Freud, en zet die rol sterk aan. Mogelijk wordt de film mede
daardoor een flop.
Het is de vraag, zegt Pontalis, of Sartre de film ooit gezien heeft. Sartres
niet-gebruikte scenario is zowel voor Sartrekenners als voor psychoanalytici zeer
interessant. Niet omdat Sartre zich bepaalt tot exacte historische feiten, wel omdat
hij met grote dramaturgische bekwaamheid Freud tot leven brengt, zodat, om met
Pontalis te spreken, het gevoel ontstaat dat we er zelf bij zijn geweest. De bronnen
waar Sartre over beschikte waren de Franse vertalingen van de biografie van Jones,
van de brieven van Freud aan Fliess, en van de Studien über Hysterie en de latere
gevalsbeschrijvingen, waaronder Dora.

Vaders
Sartre schijnt door het schrijven van het scenario een geheel ander idee over Freud
gekregen te hebben. Meende hij hem eerst te moeten zien als iemand die op doctrinaire
wijze school maakte, nu werd hem duidelijk dat Freud een man was die streed met
zichzelf, en vaak tegen zichzelf, en vooral dat laatste moet Sartre zeer hebben
aangesproken.
Bovendien moet hij gefrappeerd zijn geweest door de enorme betekenis die de
vaderfiguur voor Freud heeft gehad. Van Sartre is immers bekend dat hij het liefst
geen vader gehad zou hebben en dat hij er zelfs een hekel aan had ‘père de son oeuvre’
genoemd te worden.
Maar het scenario gaat over vaders, daar is geen twijfel over mogelijk. Mogelijk
is Sartre bij het schrijven van het scenario toch meer gaan twijfelen aan de
mogelijkheid de betekenis van de vader geheel te loochenen. Pontalis vermeldt dat
Sartre na het schrijven van het scenario aan een autobiografie is begonnen, waarvan
wij tot op heden alleen de titel kennen. (Jean sans terre, waaraan Pontalis toevoegt:
‘Jean sans père’.) Pontalis herinnert zich dat Sartre in die tijd zijn dromen opschreef,
en zelfs in een, zij het zeer kort, gesprek over de mogelijkheid sprak zelf in analyse
te gaan.
Pontalis heeft, na enige aarzeling, besloten het eerste scenario in zijn geheel te
publiceren, maar heeft afgezien van een totale weergave van de tweede versie. Ook
had hij nog de mogelijkheid meerdere losse fragmenten, die bewaard zijn gebleven,
in het boek op te nemen, maar uiteindelijk heeft hij gemeend, mede om het geheel
niet al te volumineus te maken, slechts enkele stukken van de tweede versie aan de
eerste toe te moeten voegen. Samen met de synopsis en de inleiding wordt het dan
toch al een boek van 580 pagina's.
Bij het lezen van de eerste versie trof mij het meest dat alle figuren die mij als
psychoanalyticus bekend waren uit de vele biografieën over Freud, op een zeer
bijzondere manier tot leven kwamen. Dat gold vooral Breuer en Meynert, en in wat
mindere mate Fliess. De dialogen tussen Freud en deze mensen zijn van een grote
dramatische kracht. Minder vind ik de figuur van Freuds werkelijke vader, die door
Sartre wel erg zwak wordt afgeschilderd. Prachtig weet Sartre te accentueren hoe
moeilijk Freud het vooral met zichzelf heeft gehad in de tijd dat de psychoanalyse
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tot stand kwam en hoe geschokt hij was door alles wat zijn patiënten hem vertelden
nadat hij ze onder hypnose had gebracht. Maar ook maakt Sartre duidelijk hoe
gevaarlijk de hypnotische methode geweest moet zijn, er mocht dan al een sterk
element van catharsis in zitten, het gevaar van suggestieve beïnvloeding kon toch
op den duur niet worden onderschat.
De grote betekenis die Fliess voor Freud heeft gehad wordt in de eerste versie wel
telkens naar voren gehaald, maar is tot mijn verbazing in de tweede geheel verdwenen.
Uit de fragmenten van deze tweede versie krijg ik de indruk dat Sartre, misschien
uit ongenoegen met de gang van zaken met Huston, er toch wat genoeg van begon
te krijgen.
Veel moeilijker krijgt Sartre het wanneer hij tracht hypnotische seances weer te
geven en daarbij, gezien het medium waar hij voor schrijft, gaat proberen aanwijzingen
te geven hoe dit op op het filmdoek moet worden gevisualiseerd. Hetzelfde geldt
voor de dromen, zowel die van Freud zelf als die van zijn of Breuers patiënten.

Droombeelden
Patrick Lacoste heeft in een artikel in de Nouvelle Revue de Psychoanalyse (nr. 29,
1984) waarvan de titel luidt: ‘Chambre à part’, de problemen uiteengezet die ontstaan
wanneer psychisch beleven in een film gevisualiseerd moet worden. Daaruit blijkt
dat dit probleem al speelde in 1925. Karl Abraham, president van de Internationale
Psychoanalytische Vereinigung schreef Freud toen een brief waarin hij hem meedeelde
benaderd te zijn door de U.F.A. met het voorstel mee te werken aan de voorbereiding
van een film van G.W. Pabst over de psychoanalyse. Freud toonde zich zeer weinig
enthousiast, hij had al eerder een aanbod van Samuel Goldwyn afgeslagen, die hem
100.000 dollars bood voor zijn medewerking aan films over beroemde liefdesparen.
Freud schreef aan Abraham dat het hem onmogelijk leek de ‘psychoanalytische
Abstraktionen plastisch darzustellen’ en dat hij liever op geen enkele manier bij zo'n
film betrokken zou worden. De film werd uiteindelijk toch gemaakt, vooral met
medewerking van de psychoanalyticus Hans Sachs, en kreeg als titel Geheimnisse
einer Seele.
Het ging Freud om de kwestie van de ‘Darstellbarkeit’ van hetgeen psychisch in
ons omgaat. Pontalis is in zijn voorwoord over deze kwestie zeer uitgesproken, als
hij zegt: ‘Rien de la vie mentale ne peut être sans falsification rendu par l'image.’
Maar dan doet zich de vraag voor hoe dit zich dan verhoudt met de droom, die immers
voor het grootste deel in beelden verloopt. Daar heeft Freud het dan wel over de
‘Darstellbarkeit’ als een van de onderdelen van de ‘Traumarbeit’, hij heeft er zelfs
een geheel hoofdstuk van de Traumdeutung aan gewijd. Het verschil ligt vooral in
het feit dat het proces dat tot deze ‘Darstellbarkeit’ leidt intrapsychisch plaatsvindt,
terwijl, wanneer iemand een
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droom vertelt die vervolgens in een film in externe beelden wordt uitgedrukt, deze
buiten het intrapsychische liggen. Het komt in analyses regelmatig voor dat
analysanten zich verspreken en in plaats van droom ‘film’ zeggen, zoals het ook
voorkomt dat zij de wens uiten dat hun gedachten in beeld op een projectiescherm
in de kamer zouden verschijnen. Beide uitingen worden door de analyticus als
weerstand gezien, een weerstand tegen het feit dat er intrapsychisch iets bij
analysanten gebeurt, waar zij onbewust bezwaren tegen hebben.
Sartre ontwerpt als schrijver van een scenario droombeelden, maar, mogelijk omdat
hij dat doet voor een komende verfilming, ontstaat tijdens het lezen van deze
fragmenten bij mij hetzelfde onwezenlijke gevoel dat ik heb wanneer ik dromen in
een film zie uitgebeeld. Ik ben het met Pontalis eens als hij zegt dat het niet kan, dat
het altijd iets onechts en vaak iets komisch krijgt. Veel interessanter is wat Sartre
Freud en zijn patiënten laat zeggen, zoals het ook in een psychoanalyse het gesproken
woord is waar het eigenlijk om gaat.
Ik was erg benieuwd hoe Sartre de strijd zou bewerken die Freud moest voeren
over ‘de verleidingstheorie’, ook alweer voor een groot deel in en met zichzelf. Naar
mijn mening heeft hij ook dit op voortreffelijke wijze gedaan. Dit is ook interessant
vanwege het rumoer dat in de afgelopen jaren rond de verleidingstheorie is ontstaan.
Eerst was er al Alice Miller die in haar boek Du sollst nicht merken meende dat Freud
deze theorie ten onrechte heeft opgegeven. Daarna kwam Jeffrey Moussaieff Masson
met zijn boek The Assault on Truth, Freud's suppression of the seduction-theory.
Masson beschuldigt Freud ervan zijn verleidingstheorie te hebben laten varen om
daardoor het respect van de medische wereld terug te winnen, maar ook om zijn
vriendschap met Fliess te redden. Had Alice Miller nog serieuze bedoelingen met
haar stelling, Masson doet mij meer denken aan journalisten zoals wij die ook in de
vaderlandse roddelpers ontmoeten. Men zou bijna kunnen vermoeden dat Freud dit
heeft voorzien als we denken aan zijn opmerking dat hij van plan was het zijn
toekomstige biografen moeilijk te maken. Mogelijk, zegt Pontalis in zijn inleiding,
omdat hij het gevaar zag van een verwarring tussen zijn persoon en zijn werk die de
psychoanalyse niet ten goede zou komen.
Sartre voert Freud met veel respect ten tonele, mogelijk ook omdat hij veel van
zichzelf in zijn persoon herkende. Interessant is de vraag in hoeverre voor Sartre dit
scenario een aanzet is geweest tot het schrijven van zijn magistrale meerdelige studie
over Flaubert.
■

TOMI UNGERER
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Een lange zucht uit Westminster
Een bestseller over de lange tocht naar Downing Street
First among equals door Jeffrey Archer Uitgever: Hodder and Stoughton,
446 p. Importeur: Nilsson & Lamm, f46,80
R. Ferdinandusse
Jeffrey Archer begon zijn carrière als politicus, hij was van 1969 tot 1974 het jongste
lid van het Engelse Lagerhuis. Waarom hij daaruit verdween weet ik niet, maar alle
kans dat hij in 1974, toen Labour de verkiezingen won, gewoon zijn zetel kwijtraakte.
Hij begon te schrijven: een tamelijk leuk misdaadboek, gebaseerd op één simpel
idee. Een handige jongeman wordt voor een flink bedrag bezwendeld en smeedt een
mooi complot om dat geld terug te krijgen, het exacte bedrag, Not a Penny More,
Not a Penny Less. Het boek had succes en Archer schreef er nog eentje. Naar de
mode dier dagen een politieke thriller, ook weer gebaseerd op één idee: Shall We
Tell the President (1977). Ook dat boek had succes en Archer besloot daarna meteen
succesvolle boeken te gaan produceren. Hij trad toe tot de categorie grote vertellers.
Wat een verteller is zal duidelijk zijn, en groot in dat genre is iemand wiens oplagen
groot zijn. Het eerste, dikke boek was, zoals de titel al laat zien ook gebaseerd op
één idee, Kane and Abel (1980).
Zijn jongste boek was al voor het verschijnen een best-seller omdat bekend was
dat Archer het gesitueerd had op voor hem bekend terrein: het Engelse parlement.
En bovendien rinkelde de kassa nog een keer extra toen een zondagsblad, de Sunday
Mail, het boek aankocht om het in vier lange afleveringen, in het kleurenmagazine,
voor te publiceren.
Ook First Among Equals is weer gebaseerd op één idee: de parlementaire
levensgeschiedenis van vier heren die voorbestemd zijn om eens prime-minister te
worden in het Britse koninkrijk. Ze zijn van verschillende komaf, maar intelligent
en geduldig genoeg om in een partij omhoog te willen, en ambitieus genoeg om er
alles voor opzij te zetten. Ze worden geboren in het gedenkwaardige jaar 1931, maar
hun eigenlijke geschiedenis, in het boek, begint in 1964, als ze alle vier op de back
benches terecht komen. Twee jaar later worden ze al uitgezocht voor baantjes en
stijgen zo via onder-ministerschappen tot in het kabinet, en in 1991 zijn drie van hen
partijleider en beslist de kiezer wie van hen als eerste prime minister wordt.

Schaduwkabinet
Het aardige van Archers opzet is dat hij tot 1984 de bekende geschiedenis volgt:
Home, Heath, Wilson, Callaghan, Thatcher. En hij kan zijn groepje hoofdpersonen
makkelijk bij elkaar houden omdat de oppositieleider in Engeland een schaduwkabinet
heeft; ex-ministers en staatssecretarissen vallen dus niet naamloos in de fractie terug.
Hoe ziet Archers toekomst eruit? Gary Hart wordt in Amerika in 1988 president, in
Engeland wordt het met Neil Kinnock niks, Margaret Thatcher wint nog één keer
alle stemmen en de volksgunst doordat Kadaffi een Britse onderzeeër gijzelt en de
navy die weet terug te halen - en dan is de beurt aan de generatie van 1931.
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Jeffrey Archer

Archer heeft het ook slim gedaan. Hij heeft twee conservatieven bedacht, waarvan
er een het meest wilde leven mag leiden, met echtscheiding, oorlog met zijn ex-vrouw,
chantage op de bank waarvan hij mede-eigenaar is, en trouwen met de verkeerde
tweede vrouw: hij krijgt uiteindelijk als beloning het voorzitterschap van het
Lagerhuis. De twee anderen beginnen bij Labour, maar een van hen wordt er in zijn
district uitgewerkt door radicalen, en hij stapt over naar de SDP, om uiteindelijk
daarvan leider te worden.
Het is een lang en leerzaam boek als je vooruit wil komen. Trouw niet te vroeg
want je komt later in betere kringen en dan zit je maar met die vrouw. Ga niet naar
de hoeren want dan ben je chantabel. Begin nooit een verhouding met een directe
collega, want dat wordt altijd tegen je gebruikt. Doe geen zaken met
projectontwikkelaars. Allemaal dingen die bekend zijn, maar Archer heeft ze nodig
om wat dramatiek in het tamelijk saaie parlementaire bestaan te brengen. Want op
dat terrein wordt het alleen interessant om te zien hoe de ene conservatief op tijd op
Heath gokt, en dus in diens kabinet terechtkomt, en daar later voor wordt gestraft
door Thatcher, die alleen haar eigen aanhangers een baantje wil geven.
Met zoveel personen en zo'n strak schema is er weinig ruimte voor de adem van
de grote verteller, en voor wie niet geïnteresseerd is in het Engelse politieke leven
met zijn grappige gewoontes is het boek dan ook een lange zucht die 446 pagina's
duurt. Maar voor wie langer dan vijf minuten kan denken aan de innerlijke roerselen
van bij voorbeeld de opvolgers van Den Uyl, en tevens een zwak plekje heeft voor
Westminster kan het best wagen.
■

Het recensierecept
Ten Braven
In een van mijn drie dagbladen stond onlangs de recensie van Kees van Kootens
nieuwe boek. Ik had het stuk uit moeten knippen om te bewaren als kleinood uit de
schatkamers van menselijke dwaasheid en onverstand. Maar het ding is in bergen
oud papier ten onder gegaan.
Nu weet ik zelfs niet meer in welke krant het stond: waarschijnlijk niet in Het
Parool, want daar hebben ze de literaire pagina vrijwel uitgeroeid (al is de enige
echte kwaliteitstoets voor een krant de manier waarop men er de literatuur bejegent).
Ik houd het maar even op Willem Kuipers van de Volkskrant, die wel vaker met
grote slagkracht de plank misslaat. Dit keer had hij dus Van Kootens Hedonia onder
de hamer en vertelde daarvan met meesmuilende instemming in twee à drie kolom
de hele inhoud in eigen woorden na; zo heette dat vroeger tenminste bij de
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schooloefening in het samenvatten: ‘Geef de inhoud van het bovenstaande in eigen
woorden weer.’
Om twee elkaar versterkende redenen is zo'n recensie mij, eenvoudige lezer die
wil worden voorgelicht, een gruwel. Ten eerste is nu juist het enige wat ik níét wil
weten voor ik het boek zelf ga lezen wat er zo ongeveer in gebeurt. Zo'n Kuipers (als
hij het was) kan toch ook zelf bedenken dat hij iemands plezier weleens zou kunnen
vergallen door omstandig te verklappen hoe het verhaal zich ontwikkelt! Natuurlijk
is niet voor iedere roman onbekendheid met het verloop even essentieel als bij een
detectiveverhaal, maar toch ligt een zekere competitie tussen verteller en consument
aan ieder ondergaan van een verhaal ten grondslag: pikt de lezer wel alle signalen
en verwijzingen op die de schrijver half verborgen heeft uitgezet? Bouwt de schrijver
genoeg spanning (dat is: lust om te weten hoe het afloopt) in, zodat de lezer voldoende
wordt meegesleept om de open plekken zelf in te vullen en alle raadsels op te lossen?
Dat hele (‘agonistische’) spel van geven en achterhouden, verwachtingen wekken
en inlossen, wordt door de botte naverteller in de boekbespreking verstoord, alsof
hij bij een subtiele schaakstand de stukken van het boord veegt.
Ten tweede verzuimt Kuipers (ja, hij was het tóch) ook maar enig literair oordeel
te geven. Weliswaar heerst in zijn kringen de doodsangst om ronduit vast te stellen
dat sommige boeken waardevoller of ‘mooier’ zijn dan andere, omdat je dan al gauw
de verdenking op je laadt een voorstander van zoiets elitairs als ‘topkunst’ te zijn.
Nee hoor: een streekroman of een stripboek doen in het Volkskrant-milieu beslist
niet onder voor Thomas Mann, Proust of Joyce; het zijn alleen verschillende soorten
literatuur, geschreven voor verschillende bevolkingsgroepen, en een Volkskrant mag
natuurlijk niet denigrerend doen over de voorkeuren van brede kringen des volks.
Maar dat egalitaire dogma in kunstzaken houdt de Volkskrant-recensent er
doorgaans toch niet vanaf een oordeel uit te spreken. In het geval-Kees van Kooten
had Kuipers echter een erkende leuke Nederlander onder handen die zich bezighoudt
met televisie, met satire en scheurkalenders. En die faam van een
niet-in-de-eerste-plaats-echt-literaire-figuur verlamde Kuipers toen het erop aankwam
een boek van zijn hand gewoon te beoordelen als andere werken van letterkunde.
Van denigreren gesproken.
Koot werd dus slachtoffer van hetzelfde lot dat sommige acteurs treft die zo
algemeen met één bepaalde komische rol worden geïdentificeerd dat ze nauwelijks
meer iets anders geloofwaardig kunnen brengen. Zo kon Dick Swidde niet meer ten
tonele verschijnen als serieuze arts of schurk of het publiek begon te giechelen omdat
ze de boze buurman Boordevol herkenden.
En ook in het geval-Van Kooten heeft een beroepsrecensent blijkbaar moeite een
roman uit diens koker anders dan gniffelend onder het mes te nemen en als een
simplistisch borrelhapje af te doen. En toch weten we sinds Nijhoff, die een halve
eeuw terug al zo vaak gelijk had, dat het er bij een Perzisch tapijtje alleen om gaat
of we het mooi vinden en dat we terecht niets willen weten over de tapijtknoper in
het verre Iran en over diens gewoonten, gedrag of geloofsovertuiging.
Het recept voor een redelijke recensie is dan ook danig eenvoudig.
1. Men neme een bespreekklaar boek en leze het gewoon van voren naar achteren.
2. Registreer de fantasieën en associaties die het werk uit uw eigen creatieve
vermogens te voorschijn roept.
Hoe persoonlijker en onverwachter die reacties, hoe groter uw talent als lezer.
3. Noteer nu voor uw popelende lezers de onder 2 bedoelde invallen. Zijn die er
niet, dan deugt het boek niet of deugt u niet.
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4. Men trachte nu verband te leggen tussen kenmerken en kunstgrepen in het werk
en de eigen gedachtenvlucht en vermijde daarbij als de pest uit het boek over te
schrijven wat ieder ander daar zelf kan lezen. Alleen ter algemene typering kan soms
een kernachtige samenvatting zinvol zijn, bijvoorbeeld: ‘Veertigjarige vrouw aarzelt
tussen fles, zelfmoord en lesbienne; wordt tegen het slot gewoon eenenveertig.’
5. Men verdringe alles wat men over de schrijver weet uit weekendroddel en
privé-interview.
Ach, wat heeft Piet Grijs zeldzaam gelijk dat hij als een der weinigen onder ons
geen Bekende Nederlander wil zijn en tot elke prijs probeert te voorkomen dat er
over zijn persoon wordt geschreven. Zo worden de mensen tenminste gedwongen
gewoon te lezen wat hij te vertellen heeft.
■
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‘Je hoort mij niets zeggen over een ontwerper’
De nieuwe natuurkunde zaagt de poten onder de stoel van God vandaan
‘Dat is een vreemde verandering,’ verbaast Paul Davies zich. Zijn boek
God and the New Physics ligt sinds kort in de Nederlandse boekhandel
als God in de nieuwe natuurkunde. En dat in klopt niet: wat Davies betreft
laten de natuurwetenschappen, inclusief jongere takken ervan als
quantummechanica en relativiteit, een mens juist geen enkele ruimte meer
voor geloof in een opperwezen dat alles maakte en alles bestuurt. ‘Het is
de context van het religieuze debat die door de ontwikkelingen wordt
veranderd. De nieuwe natuurkunde zaagt de poten onder de stoel van God
vandaan.’ Een gesprek met Paul Davies.

Bas den Hond
Sinds de eerste ruzies tussen Copernicus en de kerk is er minder veranderd dan veel
schrijvers over de nieuwe fysica en haar consequenties voor godsdienst en filosofie
ons de afgelopen jaren wilden doen geloven. Behalve dan dat Davies, fysicus, uit
zijn werk de zelfbewuste conclusie trekt: ‘De wetenschap biedt een zekerder weg
tot God dan religie.’
‘Het was niet mijn bedoeling de oorlog tussen de wetenschap en het geloof voor
een zoveelste ronde voort te zetten. Mijn boek moest boven dat alles uitstijgen.’
Professor Davies leidt aan de universiteit van Newcastle upon Tyne het Department
of theoretical physics. Dagelijks doet hij zelf onderzoek naar verschijnselen die het
gezonde verstand, en daarmee een ons eeuwenlang vertrouwd wereldbeeld, op het
verkeerde been zetten: de onscheidbare relatie tussen waarnemer en waargenomen
systeem in de quantummechanica; de grote rol van het toeval in die microwereld; de
capriolen die de tijd maakt bij relativistische (grote) snelheden, in het enorme
zwaartekrachtveld bij een ‘zwart gat’ of in de eerste momenten na de oerknal; die
oerknal zelf.
Maar zoals hij het voor het hoofdstuk Wonderen van zijn boek nodig vindt iets
over buitenzintuigelijke vermogens uit te vinden zo acht hij het ook niet beneden
zijn waardigheid een experiment voor lepeltjesbuigers te ontwerpen. Een glazen
buisje met een geheim mengsel van edelgassen vormde de tinkerproof verzegeling
van het metaal; geen Geller wist er raad mee en tot op de dag van vandaag gelooft
Davies niet in wonderen. ‘Ik hoop dat ik daardoor met meer gezag schrijf dan
sommige anderen,’ antwoordt hij effen op de vraag naar het verschil tussen hem en
bijvoorbeeld Fritjov Capra. ‘Zij zijn vaak opgehouden met wetenschappelijk onderzoek
en schrijven alleen nog maar boek na boek voor de Californische markt.’

Verlakkerij
In de tijd dat Gary Zukav en Capra furore maakten met boeken waarin natuurkunde
en oosterse levensovertuigingen iets met elkaar hadden (bij Zukav als handige
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metafoor, bij Capra als apologie van het boeddhisme) schreef Davies nog boeken
over straight science. Of zijn onderwerp nu het ontstaan en vergaan van het heelal
was (The Runaway Universe, Other Worlds), of de eigenschappen van een zwart gat
(The Edge of Infinity), telkens stuitte hij op vraagstukken die lang het exclusief terrein
van de godsdienst waren. Waar komt alles vandaan? Waar in de vele lagen deeltjes
die in onze hersenen kunnen worden onderscheiden zetelt nu eigenlijk onze vrije
wil? Als het heelal, wat nu een groot aantal kosmologen vermoedt, ‘gesloten’ is en
uiteindelijk weer met al zijn ruimte en tijd in elkaar zal vallen en eindigen, waar is
dan de eeuwigheid waar gelovigen het over hebben?
‘Ik ging daar steeds met een boog omheen. Het interesseerde me wel en veel van
mijn lezers bleken juist door die dingen geboeid te worden, maar ik dacht altijd dat
het niet juist zou zijn me daaraan te wagen en dat collega's zouden zeggen: hou je
bij de wetenschap. Sindsdien ben ik verder gekomen en beter geworden, ik trek me
minder van dat soort overwegingen aan.’
Hij is bepaald geen tweede Capra geworden. ‘Dat gedoe met oosterse mystiek
vind ik overdreven. Je kunt wel parallellen trekken tussen de natuurkunde en die
filosofiën, maar je mag niet de gevolgtrekking maken dat eastern mysticism got there
first. Het zou héél verrassend zijn als iets waar natuurkundigen mee aankomen niet
al ergens anders was geprobeerd. Het is een beetje verlakkerij, die er bij een bepaalde
groep mensen goed ingaat.’

Paul Davies
ELLEN KOK

Zelf toetst u voortdurend een joods-christelijk soort god aan de nieuwe
natuurwetten.
‘Ik ben nu eenmaal opgegroeid in een christelijk land. Als ik het daarbuiten ga
zoeken moet ik een half dozijn godsdiensten vergelijken. Dat is mijn vak niet.’
Maar wetenschappelijk wel meer verantwoord.
‘Nee! Ik heb mijn conclusies over verbindingen met welke bestaande godsdienst
dan ook gewoon al getrokken. Wat oosterse mystiek betreft heb ik een jaar geleden
een congres in Bombay bijgewoond dat daarover ging. Er waren ook een paar
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boeddhistische monniken bij. Beide partijen vonden die verbinding overdreven. Die
monniken hadden het idee dat... nou ja, ik wil geen anti-Capraverhaal afsteken, maar
ze waren héél onbeleefd over hem.’

Schepping
Zelf dient Davies in zijn boek klap op klap toe aan het monotheïsme dat in onze
landen het meest voorkomt. Het beeld ontstaat van een kerk die sinds het fiasco met
Galilei nog steeds op enige afstand achter de wetenschap aan hompelt, altijd maar
bezig haar wereldbeeld enigszins te rijmen met wat waarneembaar en bewijsbaar is
geworden. Elke ruimte die een gelovige in de natuurwetten ontdekt om er zijn god
in onder te brengen wordt even later door nieuw onderzoek genadeloos afgesloten.
De oerknal waarmee het heelal zijn bestaan moet zijn begonnen is een voorbeeld.
Een schepping heeft volgens dat model blijkbaar echt plaatsgevonden, en waar
geschapen wordt moet een schepper zijn. Maar de natuurkunde is alweer een stap
verder en ontdekt in de quantummechanica gebeurtenissen zonder oorzaak: vacua
waarin zo nu en dan toevalligerwijs toch wat materie opduikt en deeltjes die invloed
uitoefenen op de omstandigheden die pas even later zullen zorgen voor hun ontstaan.
Bovendien ontstond bij die oerknal ook de tijd zelf pas, zodat volgens de wetenschap
de vraag of er vóór de wereld een god was die haar wenste geen betekenis heeft.
Het hardnekkigste argument voor een minder goddeloze kijk op het bestaan is de
vaststelling dat wij en de wereld dan toch maar bestaan, ingewikkelde, ordelijke
fenome-
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nen die er helemaal niet hadden hoeven zijn. De natuurkunde antwoordt droog dat
het heelal die orde vermoedelijk toevallig heeft opgedaan, als gevolg van een paar
eenvoudige natuurwetten die tijdens de oerknal aan het werk waren. De orde is nu
langzaam maar zeker aan het verdwijnen (via het opbranden van sterren bijvoorbeeld)
en dat maakt de dingen die wij vlakbij en ver weg om ons heen zien mogelijk.
‘Ik word altijd tamelijk boos als ik zie hoe mensen allerlei silly ideas
opgelepeld krijgen door leidsmannen die béter weten’

ELLEN KOK

Maar met die laatste paar wetten weet Davies verder ook geen raad meer. ‘De
fysica lijkt op weg naar een beschrijving van de wereld met behulp van enkele deeltjes
en één of twee krachten die daarop werken. Het is nog mogelijk dat daarachter een
nog simpeler, logisch principe zit, waardoor de wereld wel zo in elkaar móét zitten.’
Die uiterste wet zou dan de laatste wijkplaats worden voor het mysterie dat elk
geloven nodig heeft. En Davies wil daarin wel berusten: ‘Het geeft ook mij het gevoel
dat de wereld “iets ontworpens” over zich heeft. Maar je hoort mij niets zeggen over
een ontwerper!
Mijzelf leidt mijn onderzoek tot de conclusie dat de wereld geen ongeluk is, dat
ze een doel heeft en dat wij daarvan deel uitmaken. Ik heb daar persoonlijke ideeën
over, ze veranderen naarmate ik zelf verander. De wetenschap kan daar niets over
zeggen.’
Het gaatje dat de natuurkunde volgens hem nog openlaat voor religieus besef is
in ieder geval te klein voor de god van Israël om zich doorheen te wurmen. Buiten
de ruimte en vooral buiten de tijd kan er geen god bestaan die een persoon is, wensen
en plannen heeft. En binnen ons heelal kan er geen god bestaan die boven de
natuurwetten staat en zeker niet een die eeuwig leeft, want dat het universum eindigt
staat vast, ondanks alle onzekerheden over de manier waarop.

Leidsmannen
En met gewone christenen die dat soort ontdekkingen helemaal niet goed uitkomt
heeft Davies voornamelijk medelijden. Hij is ook als christen begonnen, maar voelt
zich sinds hij tot de overtuiging kwam dat de god die elk van zijn stappen in de gaten
hield niet bestond ‘belazerd. Absurd, oplichterij. Ik word nog steeds tamelijk boos
als ik zie hoe mensen allerlei silly ideas opgelepeld krijgen door leidsmannen die
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béter weten. Die wel geloven, maar wier geloof geen enkele relatie heeft met wat ze
preken. Wel weer juist met dingen die ik hier aan het ontdekken ben!’

Opgerold
Wat blijft er nog wél over? De hemel? Kosmologen gaan steeds meer met een model
van de wereld in elf dimensies rekenen. Misschien dat daar...
Hij gaat er meteen serieus op in: ‘Die zijn, op onze ruimte en tijd na, allemaal
“opgerold”, zodat er niets in past, nog geen elektron.
Dat is voor mij het probleem trouwens niet. Ik kan als natuurkundige best een
plaats uitvinden die fysisch volstrekt gescheiden is van onze wereld, dat kan binnen
dit universum ook wel. En dan kún je je voorstellen dat iets van jou daarheen wordt
gebracht na je dood... maar ik heb het idee dat, als er een bedoeling is met het heelal,
dat een veel diepere zou moeten zijn dan zoiets.’
Maar ik ben nog steeds een gewone christen en wil weten: is er leven na de dood?
‘Dat heeft met je besef van tijd te maken. Is dat anders in het hiernamaals? Ga je
je vervelen tijdens een eeuwigheid, of zou het in de hemel tijdloos zijn? Maar onze
persoonlijkheid is zó met de tijd verweven, het is absurd om een mens daarvan
losgekoppeld te denken.
Dat die zeventig jaren die ik vermoedelijk zal leven alles zijn kan ik me óók weer
niet voorstellen. Technisch gesproken is er in ieder geval niets tegen dat de software
van je brein, een lading gegevens eigenlijk, overleeft als de drager ervan vergaat. Ik
weet ook niet waar.
Maar misschien moet je het begrip tijd anders gaan bekijken, minder absoluut. In
de natuurkunde kun je veel processen rustig achterstevoren beschrijven, de belangrijke
natuurwetten zijn nog steeds geldig als je de film achterstevoren afdraait. Op
deeltjesniveau is echt alles tijdsymmetrisch. En dan is het eigenlijk niet verklaarbaar
dat we bang zijn voor onze dood, maar niet voor onze geboorte. Fysici zeggen: er is
een wereldlijn, die van plaats naar plaats gaat en van tijd naar tijd met een begin en
een einde. En dat blijft zo.’
Dat is een schrale troost
Wat mensen in ieder geval kan geruststellen is dat nu de wetenschap religie bedrijft
door zich met dit soort dingen bezig te houden. Door alles wat we ontdekken en
verklaren wordt niet weggenomen dat er méér is dan het oog ziet, en dat de wereld
niet futiel is. Ik heb brieven gekregen van geestelijken die zich door mijn boek
geholpen voelden! Een rabbijn schreef dat ik hem precies de missing link had verschaft
die hij al zo lang zocht voor zijn ideeën over God.’

Koningin
U schrijft dat religie en wetenschap gemeen hebben dat ze hun beoefenaren een
vreemde mengeling van nederigheid en arrogantie ingeven. Ik heb van die nederigheid
nog niks gemerkt.
‘Ik vind dat ik duidelijk stelling moet nemen. Het zou natuurlijk dom zijn om te
zeggen dat mijn begrip van de wereld nu voltooid is. In de wetenschap moet je zoiets
openhouden. Maar eerlijk gezegd heb ik niet het idee dat het nog erf zal veranderen.
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Ik schrijf ook ergens dat de natuurkunde de koningin van de wetenschap is. Of we
nu echt een fundamenteel fysisch principe zullen vinden of, zoals anderen zeggen,
alleen maar betere en betere modellen zullen vinden zonder ooit de realiteit te
beschrijven, het is wel de discipline die zich in de voorhoede bevindt bij het begrijpen
van de wereld.
Want als je iets nederigs wilt horen: in andere takken van de wetenschap dringen
de resultaten van de nieuwe natuurkunde maar heel traag door. Het leven zelf
bijvoorbeeld, bewustzijn, daar weten we nog bijna niets van, maar de biologie pakt
dat nog steeds aan met een technisch, reductionistisch apparaat, met methoden uit
de negentiende eeuw!
Terwijl dáárover de natuurkunde juist iets heeft ontdekt: dat je niet alles kunt
verklaren door het steeds maar op te splitsen, dat de som meer kan zijn dan de delen.
De laatste tijd wordt er in allerlei wetenschappen, wiskunde, chemie, ook biologie,
resultaat geboekt door op die manier te gaan kijken. Dat is de toepassing van dat
holisme waarover iedereen het zo graag heeft. Niet iets dat zonodig tot het boeddhisme
moet leiden, het wil gewoon zeggen dat er in grote fysische systemen natuurwetten
op ontdekking liggen te wachten die volstrekt nieuw voor ons zijn.’
Einstein is volgens u de apostel Paulus van de nieuwe natuurkunde. Wie is Paul
Davies?
Verrast, maar bijna zonder nadenken: ‘Een van die ongenoemd gebleven klerken
die de evangeliën uitschreven. Mensen zullen zich mijn naam niet herinneren, maar
misschien wel de boeken. Er staan uiterst machtige ideeën in.’
■
‘God and the New Physics’ en de andere genoemde boeken van Paul Davies zijn
uitgaven van J.M. Dent & Sons, Londen. Onlangs verscheen daar van zijn hand
ook ‘Superforce’, over het zoeken naar een ‘verenigde veldtheorie’ voor de
belangrijkste natuurkrachten tussen deeltjes.
‘God in de nieuwe natuurkunde’ is uitgegeven bij Veen en kost f34,90.
Bas den Hond is zelfstandig wetenschapsjournalist

Het nieuwe boek van Tomi Ungerer Once in a Lifetime heeft slechts één onderwerp, maar het
is groot genoeg voor tientallen tekeningen: de kruisraket. Tekeningen laten zich niet vertellen,
vandaar hier en op de pagina's 10 en 18 enkele voorbeelden. Once in a Lifetime is uitgegeven
door Jonathan Cape en kost f27,70.
TOMI UNGERER
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Zoeken naar toekomstperspectief
Tekens in de tijd: een huldeblijk aan Den Uyl

Den Uyl
BERT NIENHUIS

Tekens in de tijd door. A. van Agt, Hedy d'Ancona e.a. Uitgever: De
Arbeiderspers, 375 p., f25,Hans Smits
Het boek Tekens in de tijd, verjaardagsgeschenk voor de 65 jaar geworden Joop den
Uyl, is opgezet als een bundeling van artikelen over de vele onderwerpen waarmee
Den Uyl zich ooit heeft beziggehouden, geschreven door partijgenoten die iets zinnigs
te melden hebben. De opdracht van de redactie aan de medewerkers was om vooral
de toekomst in het oog te houden, door het stellen en beantwoorden van vragen die
voor socialisten nu en in de komende jaren van belang zijn. Het is een lijvig boek
geworden (375 pagina's), met een cover die de indruk wekt dat de lezers veel over
Joop den Uyl te weten zullen komen. Dat was niet de bedoeling en is zeker ook niet
het resultaat van alle inspanning.
Politieke tekeningen, foto's, korte schetsjes over de jarige van vooraanstaande
PvdA'ers en andersdenkenden (Van Agt, Lubbers, Wiegel, Marcus Bakker) en een
in stukken geknipt interview van Joop van Tijn en Max van Weezel vormen een
aardige lardering maar wekken een beetje de suggestie dat de PvdA-leider wordt
uitgeluid of herdacht. Het verjaardagsgeschenk aan Den Uyl heeft evenwel, in
tegenstelling tot het geschreven geschenk dat Den Uyl op zijn zestigste verjaardag
kreeg (Ministerraad 1989. Het derde kabinet-Den Uyl vergadert), serieuze
bijbedoelingen.
Tekens in de tijd (alleen de titel al) heeft de pretentie van een poging om wat meer
inzicht te geven in de opvattingen die heden ten dage in de sociaal-democratie leven.
Voor de dragende artikelen in het boek is de fine fleur van de Partij van de Arbeid
gecharterd, van Kassies tot Wallage en van Tinbergen tot Wolfson. Zo'n gezelschap
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ter ere van Den Uyl aan het woord te laten in een periode die wordt gekenmerkt door
een praktisch en theoretisch in het defensief raken van de socialistische stroming,
althans in de Noordeuropese landen (met uitzondering van Zweden, waar Palme
‘terugkwam’), is een belangwekkend gebeuren. In Groot-Brittannië, de
Bondsrepubliek, Noorwegen, Denemarken, België en Nederland, waar de
socialistische partijen medeverantwoordelijk zo niet bepalend zijn geweest voor de
verzorgingsstaat, hebben de conservatieven immers de wind in de zeilen gekregen.
Deze ontwikkeling noch de daarmee contrasterende socialistische successen in de
Zuideuropese staten heeft gezorgd voor nieuw vuur, nieuwe inspiratie en geestdrift
voor een ideologie die zich altijd heeft onderscheiden door het bieden van een
perspectief op een plezieriger en rechtvaardiger samenleving. In de Partij van de
Arbeid lijkt het er soms op alsof de voornaamste inspiratiebron wordt gevormd door
de behoefte niet al te zeer uit de buurt te raken van partijen die verantwoordelijk zijn
voor het huidige afbraakbeleid.
Het artikel met de grootste reikwijdte in Tekens in de tijd is van oud-minister Jan
Pronk, die kort geleden in het nieuws kwam omdat hij de Unctad gaat verlaten en
weer in de Tweede Kamer wil. Het gaat over de noodzaak van een nieuwe
internationale economische orde (een oud begrip), die volgens Pronk ook anders
betiteld mag worden: internationaal democratisch socialisme (tegenover internationaal
democratisch kapitalisme) of het streven naar een Just, Participatory and Sustainable
Society, zoals de Wereldraad van Kerken dat noemt. Pronk bekritiseert de
economische machtspolitiek van het Westen: ‘De politieke crisis verhevigt de
economische crisis. En het zijn de beide crises samen die de basis van de welvaart
in de wereld ondermijnen, de veiligheid bedreigen en - in de terminologie van de
commissie-Brandt en de commissie-Palme, van welke laatste ook Den Uyl deel
uitmaakte - voortbestaan en overleven op het spel zetten.’
In zijn politiek pregnante maar moeizaam op papier gezette artikel gaat Pronk niet
voorbij aan de nucleaire bewapeningsrace: ‘Nog nooit, ook niet tijdens de crisis van
de jaren dertig, was de dreiging die de bewapening inhield voor het overleven van
de mensheid zo groot. Nog nooit was de relatie tussen de economie en de bewapening
tegelijkertijd zo eenzijdig en intens.’
Het aan de kaak stellen van de bewapeningswedloop blijkt, zeker sinds de massale
vredesdemonstraties van 1981 en 1983, een sterke drijfveer binnen het democratisch
socialisme, juist in de Noord-europese landen. Toch was er in de publiciteit over
Tekens in de tijd weinig weerklank voor Pronk en des te meer voor Bart Tromp, die
in het boek de zoveelste aanval opent op de partij waarvan hij zelf bestuurder is. (De
beste stuurman staat in zijn geval niet aan de wal maar in een hoek van de stuurhut).
Tromp beëindigt een variant op een interessant thema van Daudt (over de vraag
of de PvdA wel of geen ‘natuurlijke’ regeringspartij is) met een scherpzinnig bedoelde
vergelijking tussen de SDAP-en-de-Vloot en de PvdA-en-de kruisraketten: ‘Ook
toen koos de partij zich uit ideologische armoede en gebrek aan uitzicht op
regeermacht een strijdpunt dat aan symbolische opblaasmogelijkheden goedmaakte
wat het aan politieke inhoud ontbeerde. De actie slaagde en hield de SDAP zestien
jaar buiten de regering.’ Niet alleen gaat Tromp met deze uitsmijter voorbij aan wat
de SDAP heeft betekend, ook zonder regeermacht, maar bovendien bagatelliseert
hij wat er leeft bij de actieve aanhang van de Partij van de Arbeid.
Er staan in het boek meer bijdragen die eerder bedoeld lijken om de PvdA wat
meer populair te maken bij de niet-socialistische partijen dan om de eigen achterban
te mobiliseren. De directeur van de Wiardi Beekman stichting, Joop van den Berg,
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pleit bijvoorbeeld voor een positieve waardering van de deregulering. Hij meent dat
Den Uyls Paradiso-rede (waarin deze zich, in 1981, keerde tegen het
neo-conservatisme) de sporen droeg van de ongenuanceerde weerzin tegen elke
kritiek op de moderne interventiestaat. Schuijt en Peper schrijven, in een overigens
leerzame verhandeling over de verzorgingsstaat, dat de verantwoordelijkheid voor
het eigen handelen weer moet worden teruggegeven aan de mensen, wat zo ongeveer
de kern was van de regeringsverklaring waarmee het kabinet-Van Agt/Wiegel zich
presenteerde. Wat overblijft als overheidstaak is de zorg dat niemand onder de vloer
van een decent bestaan zakt. Precies zoals het kabinet-Lubbers dat tot zijn raak
rekent.
Genietbaar, zowel stilistisch als inhoudelijk, is het artikel van Van Kemenade en
Wallage over volksontwikkeling, al zit ook daar een bijsmaak aan door de koppeling
aan de economische crisis ‘en van een mede ten gevolge daarvan noodzakelijke
herinrichting van de samenleving’.
Alles bij elkaar is het boek als huldeblijk aan wat één van de sterkste punten is
van Den Uyl, het visionair zoeken naar een toekomstperspectief (‘Waar visie
ontbreekt, komt het volk om’), geen document geworden dat als socialistisch teken
in de tijd kan dienen.
■
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Het openbaar boekenbezit van Nederland
Bibliotheken en archieven gevuld met kennis
Nederlandse bibliotheek- en documentatiegids '84-'85 Uitgever: Nederlands
Bibliotheek en Lektuur Centrum/Samson, 546 p., f125,Boudewijn Büch
De ontsluiting van bibliotheken, archieven en andere museale collecties zal eerlang
vergemakkelijkt worden indien een net van computers, databanken en
computerschermen over Nederland verspreid is. Dat ‘eerlang’ zal echter niet over
een paar jaar zijn. Het zal nog zeker een eeuw duren voordat alle cultuurhistorische
data (boeken, archiefstukken, oorkonden, briefwisselingen et cetera) in de computers
zijn ingevoerd. Er is dus nog steeds een behoefte aan gedrukte bibliografieën, catalogi
en inventarissen. Daarom verscheen ook onlangs, gewoon: gedrukt op papier, Mies
Campfens De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis te Amsterdam. (Van Gennep f28,50). Uit deze inventaris kan men, thuis
in de gemakkelijke stoel, te weten komen dat het IISG de archieven bewaart van de
Alg. Ned. Bierbrouwersgezellenbond én die van de Alg. Ned. Geheelonthoudersbond.
Sedert 1979 geeft uitgeverij Samson te Alphen aan den Rijn de dertiendelige reeks
Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen
in Nederland uit. In deel IX (Algemeen Rijksarchief) leert men door een asterisk dat
een bepaald archief ‘beperkt raadpleegbaar’ is. Zo is er in Den Haag het archief L.G.
Kortenhorst (elf meter, 1945-1952) dat beperkt raadpleegbaar is. Doch dat wisten
we al sedert de Menten-affaire. Anderzijds vinden we in Den Haag ook het archief
van de nog levende P.J. Koets (drie meter) dat wél raadpleegbaar is. In de tot nu toe
verschenen delen komt de belangstellende archiefrat herhaaldelijk literaire of
semiliteraire deelarchieven tegen. Bijvoorbeeld archiefstukken betreffende Bontekoe
in Archieven in Drenthe (‘Losse stukken afkomstig van particulieren, 1313-1936, 4
m.’, blz. 64).
Dat bibliotheken gedrukte catalogi uitgeven, komt steeds minder voor. Men is
algemeen in afwachting van de computer en komt de laatste jaren dan ook niet veel
verder meer dan een catalogusje naar aanleiding van een expositie. Een uitzondering
wat betreft de publikatie van gedrukte catalogi is de hoofdstedelijke
Universiteitsbibliotheek. Ik wijs op de tiendelige Systematische catalogus van de
judaica der Bibliotheca Rosenthaliana (voor de UB door twee uitgevers uitgegeven,
1936 e.v.), de zeer gebruiksvriendelijke driedelige Catalogus Nederlands toneel
(1954-1956) en de lopende, andere catalogi.
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Dit is geen bibliotheek, maar een deel van de afdeling Antiquariaat van Boekhandel H. de Vries
in Haarlem in 1905 begonnen door Hendrik de Vries en nu een winkel die zich uitstrekt over
vijf oude panden aan de Jacobijnestraat, met verschillende afdelingen, gesitueerd in verschillende
ruimten. De foto komt uit ‘De boekhandel van mijn vader’, uitgegeven door De Vrieseborch
ter gelegenheid van de vijftig jaren werkzaamheden van Johan Hendrik de Vries in de
boekhandel van zijn vader, van hemzelf en van zijn zoon.

[Vervolg op pagina 16]

Pocket & paperback
A revolutionary woman door Sheila Fugard (Virago Press f19,95) Er was een tijd
dat je de boeken van Virago Press blindeling kon kopen als je goede vrouwenboeken
wilde lezen. A revolutionary woman van Sheila Fugard is het bewijs dat die tijd
voorbij is. Het is een draak van een verhaal waarin alle mannen alleen maar aan
oorlog en geweld denken, vrouwen verraden of ze verkrachten. Het is 1920. Cristina,
een blanke Engelsprekende vrouw, geeft les aan een school voor kleurlingen in
Zuid-Afrika. Ze is discipel van Ghandi en heeft net een verhouding met een Indiase
jongen achter de rug, die toch maar een kindbruidje heeft genomen. Nu helpt ze een
achttienjarige kleurling met zijn examens, maar de Boeren ontslaan haar. Zij blijft
achter de jongen staan, ook als hij een veertienjarig, achterlijk meisje verkracht,
omdat hij zegt het uit liefde gedaan te hebben. Als de Boeren de jongen komen halen,
probeert ze beide partijen ervan te overtuigen dat geweld geen zin heeft. Zonder
succes. Hij verkacht haar en wordt vervolgens doodgeschoten. Zij blijft met lege
handen achter. Christina vecht tegen de apartheid en heeft kritiek op haar leermeester
omdat ook hij zijn vrouw, Kasturbai, misbruikt. Prima, maar het is zo vreselijk
beschreven. De vetgedrukte woorden als REVOLUTION, het gedweep met Ghandi
en zinnen als ‘Then, his hugeness vanished into my wetness’ maken dit boek tot een
straf om te lezen.

Dead man leading door V.S. Pritchett (Oxford University Press, 226 p., f21,95)
V.S. Pritchett, de ‘master of the short story’ heeft in 1937 een roman over een
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expeditie naar Brazilië gepubliceerd. De belangstelling voor reisverhalen is groter
dan ooit en dat zal ook de reden zijn dat dit boek nu, voorzien van een voorwoord
van Paul Theroux, opnieuw uitgegeven wordt. Het gaat om een fictief, ouderwets
spannend reisavontuur dat Pritchett geschreven heeft vóór hij in Zuid-Amerika
geweest was. Drie mannen gaan op expeditie in Brazilië en proberen daar te weten
te komen onder welke omstandigheden een missionaris zeventien jaar eerder
verdwenen is. Alledrie zijn ze verbonden met Lucy, een dame die niet mee is op reis
maar wier aanwezigheid allesoverheersend is. Centraal in het verhaal staat de zoon
van de missionaris, Harry Johnson, die na een korte ontmoeting met Lucy volkomen
geobsedeerd is door haar. Charles Wright, de leider van de expeditie is haar stiefvader,
en de journalist die mee is, was eens haar minnaar. Het gaat niet zozeer om de reis
als wel om de relaties tussen deze drie mannen, die eigenlijk rivalen zijn en ieder
met een eigen doel reizen. Een mooi verhaal dat samen met drie andere boeken in
de nieuwe serie Twenthieth-century classics uitgekomen is. De andere titels zijn:
The Mackerel Plaza door Peter de Vries, The four men door Hilaire Belloc en The
fifth queen door Ford Madox Ford.
If I should die before I wake door Michelle Morris (Black Swam, 188 p., f 19,20)
De zeventienjarige Carla zit met een pistool naast het bed van haar slapende vader.
Als hij wakker wordt, zal ze hem straffen voor alles wat hij haar heeft aangedaan.
Carla's moeder is bij haar geboorte overleden en zij woont nu alleen met haar vader,
die haar al vanaf haar zesde jaar seksueel misbruikt. Zij schrijft aan ‘een vriendin’
Jessie wat er met haar gebeurt. Over haar vriend Dean, die ook een geïsoleerd bestaan
leidt, over haar poppen van het Upside Down Theater met wie ze praat. En over
Emily Dickinson met wie ze zich verwant voelt. Ze eet haast niet meer, knipt haar
haar kort en draagt jongenskleren. Als ze haar vader een keer weigert, wurgt hij haar
bijna. Toch blijft ze hem verdedigen tegenover Dean. Pas als ze achter de waarheid
komt omtrent haar moeder is er geen weg meer terug. Michelle Morris is een sociaal
werkster die veel met kindermishandeling te maken heeft gehad. Ze schetst in dit
boek een indringend beeld van een geval van incest zonder het woord veelvuldig te
gebruiken en zonder enige obscene agressie. De roman kan gelezen worden als een
case-study en lijkt bedoeld voor hulpverleners. Of het daarmee ook tot de ‘grote
literatuur’ behoort, zoals de flaptekst beweert, valt te betwijfelen.
The life and loves of a shedevil door Fay Weldon (Coronet Books, 240 p., f 13,60)
Als in huwelijk manlief een jonge, aantrekkelijke minares neemt, wil de jaloerse
vrouw niets liever dan ‘die del’ de ogen uitkrabben in plaats van hem, omdat hij voor
de ander kiest, een goeie stamp voor zijn kop te verkopen. Zo ook in The life and
loves of a shedevil van Fay Weldon. De in de steek gelaten echtgenote Ruth, enorm
groot en lelijk, heeft een gigantische wraakactie op touw gezet die in eerste instantie
tegen Mary Fisher gericht is, de kleine supervrouwelijke, romanschrijvende minnares.
Zij mag niet gelukkig zijn met Bobbo, haar weggelopen man. Hij noemt Ruth een
duivelin als ze blijft protesteren. Dat geeft haar een vrijbrief: een duivelin kent geen
schaamte, geen schuld en ze kan nemen wat ze wil. Wat ze wil is wraak, macht en
geld. Ze intrigeert, fraudeert en zet alles op het spel om Mary aan de kant te zetten
en haar man terug te winnen, maar dan wel op háár voorwaarden. Ze slaagt hier
wonderwel in. Deze tot in het absurde doorgevoerde manoeuvre is absoluut aardig
om te lezen, niet in het minst omdat iedere instelling, van het huwelijk tot de
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feministische commune en het bejaardenhuis tot het gesticht, bespot en op
‘witty-Weldon’ manier beschreven wordt.
REINTJE GIANOTTEN
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[Het openbaar boekenbezit van Nederland - vervolg]
Toch kan men van geen particulier verwachten dat hij alle gedrukte catalogi van een
boekinstelling thuis heeft staan. Alleen al van de UB in Amsterdam bestaan er al
meer dan honderdvijftig deelcatalogi van het immense bezit; deze catalogi zijn
natuurlijk niet alleen verkrijgbaar meer. Zelfs de meest fanate lettervriend kan er
geen benul meer van hebben wat er in Nederland in openbare instellingen op de plank
staat. Laat staan wat er in particuliere boekerijen opgetast staat of - om de wereld
maar eens even groot te laten zijn als zij in werkelijkheid is - wat de Koninklijke
Bibliotheek in Kopenhagen tussen 1976 en 1977 binnenkreeg. Wie daar belangstelling
voor heeft kan de zo juist verschenen Danks Litteraturhistorisk Bibliografi 1976-1977
bestelllen (251 bladzijden). Daaruit blijkt dat de Kopenhaagse boekerij zeven jaar
met de verwerking van nieuwe aanwinsten achter is.
Kortom (om mij te beperken): hoe kan men enig overzicht krijgen over het openbaar
boekbezit in Nederland? Waar zijn ‘onze’ bibliotheken en wat bezitten zij? Het beste
is om een reis door Nederland te maken. Deze zal echter lang duren: minus
schoolbibliotheken kent Nederland 2240 bibliotheken en documentatieinstellingen.
En dan zijn er natuurlijk nog de katholieke, gerefomeerde, Nuts-bibliotheken, de
particuliere en al die andere kleine krochten gevuld met kennis.
In 1971 en 1973 verschenen er voor het laatst gidsen die enig inzicht geven in het
vaderlands bibliotheekbestand. In 1980 en 1982 verschenen er adresgidsen over
Nederlandse boekerijen. Deze vier publikaties werden samengevoegd en bijgewerkt
tot een 546 bladzijden dikke Nederlandse bibliotheek- en documentatiegids '84-'85
die verscheen bij de eerder genoemde, ijverige naslagwerkuitgever Samson en het
Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum. Deze gids kost f 125, - doch indien
men besluit de volgende editie ook te bestellen vijftien gulden minder.

Parkeergarages
Ik kan niet anders zeggen dan dat deze nieuwe gids buitengewoon bruikbaar en
handig is. Er wordt vermeld of een bibliotheek een parkeergelegenheid heeft of men
er kan fotokopiëren, of er schrijfmachines beschikbaar zijn en of men er in een kantine
iets kan gebruiken. Voorts wordt er van iedere bibliotheek vermeld hoeveel boeken
zij bezit, wat belangrijke deelcollecties zijn en hoe en voor wie de dienstverlening
is. Over de collecties zijn soms uitvoerige, dan weer summiere gegevens aanwezig.
Wat dat betreft geldt voor deze gids hetzelfde verwijt dat ik indertijd maakte aan de
Boekhandelsgids van Amsterdam: men heeft de bibliotheek- en
documentatieinstellingen zélf de collectie laten omschrijven.
Dat leidt tot een groteske over de PTT-opleidingsbibliotheek in Wassenaar als:
‘900 banden, 150 tijdschriften, hoofdgebieden (sic, BB): opleiding, vorming, training
onderwijs, audiovisuele leermiddelen, organiseren en leiding geven.’ Bij de PTT
lijkt ieder boek ongeveer een hoofdgebied te zijn. De openbare bibliotheek in
Wassenaar laat vermelden: ‘62.200 banden, 200 tijdschriften’. Verder niets, en zo
hoort het omdat deze bibliotheek inderdaad nauwelijks meer is dan een doodgewone
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leesbibliotheek. Ondertussen leert de gebruiker van de gids dat er in Wassenaar een
PTT-bibliotheek bestaat die vrij toegankelijk is.
Wie wist dat er een chemische bibliotheek van Duphar bv is te Weesp (toegankelijk
na afspraak, geen uitleen aan derden, 12.500 banden)? Een horeca- en
toerismebibliotheek van het Bedrijfschap Horeca in Den Haag (5400 banden, 300
tijdschriften, uitlening na inschrijving en afspraak)? Een bibliotheek over
explosiepreventie, milieupreventie enzovoorts in Baarn (na afspraak raadpleegbaar)?
Een boekerij van de Hollandsche Beton Groep nv te Rijswijk van 7500 banden (leent
via het interbibliothecair leenverkeer uit)? Ik wist toevallig dat het ministerie van
WVC een zeer belangrijke bibliotheek op het gebied van minderheden bezit (90.000
banden) omdat daar een tijd geleden zo'n aardig tentoonstellinkje was, maar wisten
alle andere bibliotheekvrienden dat? Twee bibliotheken in Veghel wil ik niemand
onthouden: die van de DMV-Campina-ijs- en zuivelfabriek (13.000 banden en 270
tijdschriften!) en die van de Mars-chocoladefabriek (geen verdere gegevens).
De gids is vanwege zijn register op onderwerpen en collecties (‘Potgieter’,
‘Vondel’, ‘thee’ - Douwe Egberts, Joure, 7500 banden) een plezierig naslagwerk
maar soms gebrekkig. Zo ontbreekt de Betje Wolff en Aagje Deken-bibliotheek in
het Museum Huize Betje Wolff in Midden-Beemster, de Swedenborgcollectie in de
Leidse Bibliotheca Thysiana maar niet de honderd boeken grote bibliotheek van de
Baarnse Autobus Documentatie Vereniging. Deze gids is, samengevat, een uitstekend
initiatief. Hij is zeer bruikbaar en verdient het dat zijn volgende editie uitgebreid en
meer volledig is.
■

Tijdschrift
Wordt Tessa de Loo overschat? Wordt Oscar de Wit onderschat? En A. Alberts?
K.L. Poll? Tom Pauka? De antwoorden op deze levensvragen staan in het volgende
nummer van Literatuur. In het laatste nummer van de eerste jaargang worden de
lezers opgeroepen de twee vragen te beantwoorden die sinds 1891, toen het dagblad
L'Echo de Paris voor het eerst een dergelijke enquête hield, periodiek worden gesteld.
In 1934 door Menno ter Braak en G.H. 's-Gravesande in dagblad Het Vaderland,
zoals Jaap Goedegebuure in dit nummer in herinnering brengt, en eind 1977 in Vrij
Nederland - toen Marnix Gijsen meermalen overschat werd genoemd en Willem
Brakman, samen met F. Springer, herhaaldelijk in bescherming werd genomen. Voor
beiden geldt dat ze sindsdien over erkenning niet hebben te klagen. Goedegebuure
wijst er op dat de inzenders vijftig jaar geleden veel scrupules hadden om namen van
tijdgenoten te noemen. Saskia de Vries legt in hetzelfde nummer van Literatuur het
filmscenario Als twee druppels water van Willem Frederik Hermans naast de tekst
van de roman. Het vertelstandpunt in de roman, vanuit hoofdpersoon Osewoudt, kon
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in de film natuurlijk niet gehandhaafd blijven. Daar zie je de gebeurtenissen via de
camera en niet door de ogen van de hoofdpersoon. Saskia de Vries maakt haar
verklaring van deze perspectiefwisseling nodeloos ingewikkeld door daarvoor het
begrip ‘focalisatie’ te introduceren. Het thema van de roman, de onkenbaarheid van
de werkelijkheid, kan in de film minder gestalte krijgen. In De donkere kamer van
Damocles wordt niet duidelijk of Osewoudts dubbelganger werkelijk heeft bestaan;
de film neemt daaromtrent middels de laatste scène een ondubbelzinnig standpunt
in. In feite zegt Saskia de Vries over het verschil in lengte, standpunt en éénduidigheid
tussen roman en film een aantal malen hetzelfde in deze omgewerkte doctoraalscriptie.
Misschien had ze wat dieper op de tekstvergelijking kunnen ingaan. George Möller
gaat wel erg op z'n hurken zitten als hij een hele kolom nodig heeft om uit te leggen
dat een liber amicorum een soort poëziealbum is, voordat hij aan zijn beschouwing
over het zeventiende-eeuwse poëziealbum Pandora van Jan Six toekomt.
De aanvankelijk zorgwekkende financiën van het driemaandelijks verschijnende
tijdschrift Optima, ‘cahier voor literatuur en boekwezen’, zijn met ingang van het
vierde nummer in goede banen geleid door subsidie van WVC. Het is de vraag of,
nu de auteurs waarschijnlijk niet meer belangeloos meewerken, de bijdragen nog
beter zijn geworden. Angèle Manteau lust wel pap van Optima getuige de volgende
passage uit haar Brandende Kwestie: ‘Het elitaire en, ondanks wat zetfouten, zo naar
mijn eigen smaak uitgegeven kwartaaltijdschrift Optima, dat ik liefst maandelijks in
mijn brievenbus zou willen vinden al was het maar om de bijdragen van Boudewijn
Büch.’ Het zijn ook inderdaad de stukjes van Boudewijn Büch in zijn rubriek ‘De
waeraghtige bibliophiel’ en de serie ‘Auteur en Uitgever’ die Optima uittillen boven
de middelmaat. Het scheppend proza en de poëzie hebben tot nu toe nauwelijks
verrassingen opgeleverd. In het woord vooraf bij het eerste nummer in oktober 1983
zette uitgever/redacteur Joost Nijsen zich nadrukkelijk af tegen de vermeende
eenvormigheid van de literaire tijdschriften. Hij beloofde dat Optima geen
voorpublikatieorgaan zal worden en hij hoopte dat er op den duur iets zal ontstaan
als een ‘gezicht’. Voorpublikaties stonden er wél in, onder andere van Bas Heijne
en Dick Schouten en in het volgende nummer komt een voorpublikatie uit het tweede
deel van de trilogie De tandeloze tijd van A.F.Th. van der Heijden. Het eigen gezicht
van Optima wordt dan ook vooral bepaald door de aardige artikelen over het
boekwezen en door het beschouwende proza. In de laatste Optima plaatst Ad Fransen
zijn opinie over de poëzie van Wilfred Smit tegenover die van een tiental recensenten.
Na zijn met citaten doorspekte inventarisatie van de verschillende meningen (men
vindt Smits poëzie te moeilijk en te maniëristisch) beperkt Fransen zich tot een
bespreking van de luttele liefdesgedichten die Smit schreef. Het is een weinig
zelfstandige manier van essayeren voortdurend andermans opinie aan te halen, te
weerspreken en dan tot een conclusie te komen die weinig toevoegt aan de bestaande
interpretaties. Belangrijkste motieven in Smits liefdespoëzie zijn de afstandelijkheid
en de daaruit voortvloeiende onbereikbaarheid. Liefde in combinatie met wreedheid
krijgt vaak een negatieve, fatale betekenis. Optima is, kortom, nog niet optimaal.
Het verschijnen van Bzzlletin 119, dat geheel gewijd is aan het werk van Jan Wolkers,
valt passend samen met zijn nieuwe roman De onverbiddelijke tijd. In alle vijftien
artikelen komt aan de orde dat Wolkers' romans en novellen voortdurend variaties
zijn op de thema's dood, verval, liefde en seksualiteit; ook het ouderlijk huis, de
godsdienst, de dood van de broer, de moeder en de geliefde keren steeds terug.
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Herhaling in het werk van Wolkers vindt Hella Haasse in haar uitvoerige essay geen
bezwaar, ze noemt het ‘Een netwerk van beelden’. Ook uitvoerig en ook over Wolkers'
‘beelden’ gaat de bijdrage van Aart van Zoest; hij gaat ook in op Wolkers' veranderde
taalgebruik in de laatste romans. Verschillende bijdragen gaan over de vertalingen
van Wolkers' werk, onder meer in het Zweeds. Het bijzonder gunstige onthaal dat
Wolkers in Zweden te beurt valt, schrijft Amy van Marken toe aan het feit dat
Wolkers' boeken zo afwijken van de abstract intellectualistische, politiserende en
moraliserende Zweedse literatuur.
Het langste van de vijf verhalen in het novembernummer van Hollands Maandblad
is van Ton Anbeek en, inderdaad, het is een verhaal mét straatrumoer: over de
perikelen van een wetenschappelijk medewerker aan de universiteit die met zijn
gedachten in het vagevuur van een mogelijk ontslag leeft. De universiteit als
emotioneel slagveld, ‘Pompeï aan de vooravond van de dies irae’. De andere verhalen
zijn van de essayist Willem Otterspeer, Kester Freriks, Frans Pointl en Maarten 't
Hart. De laatste is nogal satirisch.
EVA COSSEE
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De liefde van een bavianehartje
Een cultuurgeschiedenis van de verhouding tussen mens en dier
Man and the natural world A History of the Modern Sensibility door
Keith Thomas Uitgever: Pantheon Books Importeur: Van Ditmar, f 45,75
Jan Fontijn
Onlangs vond er een operatie plaats waarin een baby het hart kreeg van een baviaan.
Bij mijn weten heeft dit unieke feit geen theologische of ethische debatten opgeroepen,
alleen maar een paar ingezonden brieven. En dan te bedenken dat hier toch een vrij
ingrijpende inbreuk op de menselijke soort had plaatsgevonden! Toen ik de baby op
de televisie in een couveuse zag liggen, dwaalden mijn ogen nieuwsgierig over het
lichaam van de baby; ik besefte pas later dat ik op zoek was naar aapachtige
afwijkingen, naar wildgroei van haar bijvoorbeeld of naar een plat neusje.
Wat een mogelijkheden voor de toekomst doemen op! Waarom alleen een hartje
en geen niertjes of andere organen? Het geval van het apehart is in tweeërlei opzicht
instructief. Ten eerste leert het dat we momenteel blijkbaar een dergelijke ingreep
nauwelijks beschouwen als een aantasting van de waardigheid van de menselijke
soort. Ten tweede maakt het nog eens duidelijk dat we het als de gewoonste zaak
van de wereld beschouwen dat dieren gedood worden of verminkt om het leven van
een mens te redden of dat leven te veraangenamen. En bij dat veraangenamen kunnen
we aan van alles denken, bijvoorbeeld het ontwikkelen van weer een nieuwe shampoo
of oogschaduw of lippenstift of zonnebrandolie of kerstboomsneeuw of dumdumkogel.
Dat onderzoekers er niet aan zouden denken hierbij menselijke proefobjecten te
gebruiken, geeft aan dat we nog steeds alles vanuit de menselijke soort zien.
‘Speciesgericht’ denken noemt Peter Singer dat in zijn unieke studie Animal liberation,
in het Nederlands vertaald onder de titel Pro mens pro dier. De kern van zijn boek
is de stelling dat het discrimineren van levende wezens alleen op grond van hun soort
een vorm van vooroordeel is die al even immoreel en onverdedigbaar is als
discriminatie op grond van ras.

Peter Singer geeft niet alleen een scherpe analyse van de praktische gevolgen van
dat speciegerichte denken maar probeert ook een geschiedenis van dat speciesisme
te schetsen. Want het speciesisme heeft historische wortels die diep doorgedrongen
zijn in het bewustzijn van de westerse samenleving. Die geschiedschrijving van
Singer is slechts één hoofdstuk uit zijn boek en daarom erg beknopt. Met reuzenpassen
loopt hij door de cultuurgeschiedenis van West-Europa.
Maar er is nu een belangrijke aanvulling op de historische schets van Singer
verschenen van de hand van de cultuurhistoricus Keith Thomas. Thomas heeft in
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1971 naam gemaakt met zijn formidabele studie Religion and the Decline of Magic,
handelend over allerlei vormen van bijgeloof in het Engeland van de zestiende en
zeventiende eeuw. In zijn recente studie Man and the Natural World staat weer het
Engeland uit die tijd centraal. Thomas heeft in deze studie willen aangeven welke
veranderingen tussen 1500 en 1800 optraden in de wijze waarop Engelsen van alle
sociale lagen de natuur rond hen waarnamen en indeelden.

Engelen en beesten
Die veranderingen zijn soms zeer ingrijpend. Lang bestaande dogma's over de plaats
van de mens in de natuur werden ter discussie gesteld en een nieuwe mentaliteit ten
opzichte van planten, dieren en landschap kwam naar voren. Een van de dogma's die
een hardnekkig leven leiden tot op de dag van vandaag is de slogan: de natuur is er
voor de mens. (Hij was onlangs nog te horen uit de mond van Joop den Uyl.) Hoe
redelijk lijkt deze doctrine! Menselijke beschaving was en is nog steeds ongeveer
synoniem met de verovering van de natuur. Het aardige van Thomas' studie is dat
hij aantoont hoe christelijk gekleurd deze overtuiging is. Dat elk dier bijvoorbeeld
een menselijk doel moet dienen, dat idee is een typisch christelijke gedachte. Dank
zij het christelijk onderricht van vele generaties konden al de eerste wetenschappers
in Europa, wier zelfbewust ideaal de verovering van de natuur was, hun onderzoek
zonder kwaad geweten doen. Hierbij speelde de opvatting dat er een fundamentele
kloof bestaat tussen de mensheid en andere vormen van leven een belangrijke rol.
Die opvatting is niet louter christelijk maar gaat terug tot Aristoteles. In het Engeland
tussen 1500 en 1800 worden steeds de taal, het verstand en het religieus bewustzijn
van de mens genoemd om diens uitverkoren positie, halfweg tussen engelen en
beesten, te ondersteunen. Fundamenteel was de onsterfelijkheid van de menselijke
ziel. Het dier bezat geen ziel en kon dus niet voortbestaan in het hiernamaals.

Geen onsterfelijke ziel bezitten betekende voor Descartes dat dieren dan ook geen
bewustzijn hadden. Ze zijn, schreef hij, niet meer dan machines of automaten en
kunnen dan ook geen gevoelens hebben of pijn ervaren. Deze doctrine (volgens
Thomas in Descartes' laten leven enigszins gewijzigd) is door zijn volgelingen verder
doorgevoerd met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Het gehuil van een hond
bijvoorbeeld zou louter een externe reflex zijn en niets te maken hebben met
gevoelens. Men begrijpt dat wetenschappers sinds Descartes geen schuldgevoelens
behoefden te hebben over vivisectie.
Wat Descartes deed was de typisch Europese nadruk op de kloof tussen mens en
dier tot zijn logische slotsom voeren. Hoe essentieel die scheiding was tussen mens
en dier blijkt wel uit een passage in het dagboek van een geestelijke uit
Nieuw-Engeland in 1700, waarin deze het moment beschrijft waarop hij tegen een
muur pist en een hond vóór hem hetzelfde ziet doen. Hoezeer plaatsen, zo overweegt
hij, onze natuurlijke behoeften ons op hetzelfde niveau als dat van honden. Hij neemt
zich nu voor om voortaan bij het pissen aan iets heiligs te denken en op die manier
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het onderscheid weer te herstellen tussen hem en de hond. De grote drang om het
menselijke van het dierlijke te onderscheiden heeft ook gevolgen gehad voor de
relaties tussen mensen. Ieder die niet voldoet aan wat men als typisch menselijk had
gedefinieerd, werd ‘Untermensch’, een beest of half dierlijk genoemd. Thomas geeft
een reeks van voorbeelden hoe onder anderen niet-christenen, primitieve volkeren,
kleine kinderen, vrouwen en armen met beesten worden vergeleken en dikwijls ook
als beesten worden behandeld.

Andere mentaliteit
Toch zijn er in het Engeland tussen de zestiende en achttiende eeuw ook heel andere
geluiden te horen. Niet iedereen ging uit van de superioriteit van de mens en van de
onoverbrugbare kloof tussen de mens en de rest van de schepping. Keith Thomas
besteedt het grootste gedeelte van zijn boek aan de wijze waarop langzaam maar
zeker alternatieve visies ontwikkeld worden en een andere mentaliteit ontstaat waarbij
schuldgevoelens over dierenmishandeling een vanzelfsprekende zaak worden.
Voor het opkomen van die nieuwe visies en een andere mentaliteit is de
wetenschappelijke studie van de natuur en van de dieren van onschatbaar belang
geweest. Men bedenke wat het betekend heeft toen de vele vooroordelen en bijgeloof
over natuur en dieren dank zij de wetenschap verdwenen. Hoe belangrijk was het
niet toen de eeuwenoude, hiërarchische opbouw van de schepping, ‘the great chain
of being’, waarin het dier een van de laatste schakels was, vervangen werd door de
nuchtere classificaties van Linnaeus en anderen.
Maar we weten maar al te goed - en Keith Thomas demonstreert dat overduidelijk
- dat dwalingen niet zomaar uit de wereld zijn geholpen. Hardnekkig bijvoorbeeld
is de tendens in het menselijk denken om categorieën en waarden, ontleend aan de
menselijke samenleving, te projecteren op de natuur (vooral het dierenrijk) en dan
vervolgens die categorieën te laten dienen als kritiek op of als bevestiging van de
politieke of sociale orde. Je komt dat tegen bij Darwin en Marx, bij links en rechts
in de politiek en niet te vergeten bij de sociobiologen in onze tijd.

Om de antropocentrische visie van de theologen te ondergraven is naast de wetenschap
vooral de dagelijkse omgang van mensen met dieren op de boerderij en thuis van
grote invloed geweest. Thomas toont met een reeks van voorbeelden aan hoe dat
omgaan met huisdieren de kloof tussen mens en dier heeft geslecht. Dat gaat bij
sommigen zelfs zo ver dat men meent dat mensen moreel gezien niet beter zijn dan
dieren. En ook in intellectueel opzicht doen dieren nauwelijks onder voor mensen,
meent men. Door beweging, geluid en gebaar kunnen dieren, zo beweren sommigen
omstreeks 1650, even goed hun gedachten kenbaar maken als mensen. En het kon
natuurlijk niet uitblijven dat het geloof groeit dat er zoiets als een dierlijke ziel bestaat
en dat ook dieren onsterfelijk zijn.
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Een grotere betrokkenheid bij het lot van de dieren is een van de meest in het oog
springende trekken van de middle class-cultuur op het einde van de achttiende eeuw.
Er worden essays geschreven tegen dierenmishandeling en men probeert kinderen
respect voor dieren bij te brengen. Beroemd is de uitspraak uit 1789 van Jeremy
Bentham dat de vraag over dieren niet moet zijn of ze verstand hadden of over taal
beschikten maar of ze konden lijden.
Illustratief voor de verandering in mentaliteit in die tijd en voor de onttroning van
de mens als centrum van de wereld zijn de regels van Blake: ‘Am not I / A fly like
thee / Or art not thou / A man like me?’

Stadsleven
Een verklaring voor die verschuiving in mentaliteit is niet zo gemakkelijk te geven,
al doet Thomas daar wel pogingen toe. Ik heb me bij het lezen van zijn boek wel
afgevraagd of er verband bestaat tussen het door Norbert Elias geconstateerde proces
van civilisering bij de mens, waarbij deze steeds meer zijn ‘dierlijke’ trekken tracht
te onderdrukken en te maskeren, en het steeds groeiende respect bij sommigen voor
de dieren.
In een afzonderlijk hoofdstuk gaat Keith Thomas in op de steeds groeiende liefde
voor bomen en bloemen. De liefde voor dieren, bomen en bloemen is slechts een
onderdeel van een veelomvattender mentaliteitsverandering ten opzichte van de
natuur. Zo zien we tussen 1500 en 1800 hoe in steeds sterkere mate het landleven
wordt verheerlijkt boven het stadsleven, hoe de wilde natuur verkozen wordt boven
het cultiveren daarvan en hoe het doden van dieren steeds meer ter discussie wordt
gesteld. Maar de vraag was toen en is nog steeds: hoe zijn deze gevoelens en waarden
met betrekking tot de natuur te verzoenen met de materiële eisen en de fysieke noden
van de samenleving? Het is een menselijk dilemma dat niet alleen toen gold maar
tot op de dag van vandaag actueel is. Als het goed was zou dit dilemma permanent
onder de aandacht van de politicus moeten zijn. Maar we weten - men leze de
afschuwelijke gevallen in Peter Singers boek - dat de werkelijkheid anders is.
Ik heb het boek van Thomas met plezier gelezen. Het materiaal dat hij aanvoert,
is buitengewoon overvloedig en van allerlei aard. Misschien had hij dat heterogene
materiaal (dagboeken, preken, gedichten, wetenschappelijke studies enzovoort) beter
moeten onderscheiden en kritischer moeten hanteren, al denk ik niet dat, als hij dat
doet, de hoofdlijnen van de ontwikkeling die hij schetst sterk zullen wijzigen. Bij
het lezen van dit boek vielen mij voortdurend Nederlandse voorbeelden in en ik vroeg
me af of de geschiedenis van het natuurgevoel in Nederland parallel zou lopen met
Engeland. Een mooie taak voor een cultuurhistoricus. Hebben we die eigenlijk wel?
■

TOMI UNGERER
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Uitverkoren

Hedonia door Kees van Kooten (De Bezige Bij). Een ‘opstel’ over het leuk en het
niet leuk in Van Kootens leven.
Arthur Rimbaud door Enid Starkie, vertaling: Nelleke van Maaren (De
Arbeiderspers, Open Domein). De baanbrekende biografie over de stormachtige
dichter.
In Nederland door Cees Nooteboom (De Arbeiderspers). Sprookjesachtige en
scherpzinnige roman over toen Nederland groot was.
Het Vierde Reich door Magnus Linklater, Isabel Hilton, Neal Ascheron, vertaling:
Gerard Grasman (A.W. Bruna & Zoon). De complete monografie, goed
gedocumenteerd en geschreven.
Man and the Natural World, A History of the Modern Sensibility door Keith
Thomas (Pantheon Books). Een studie over de veranderingen in de verhouding tussen
mens en de natuur.

Uitgelezen

VN-top-10 fiction
1. ( 1)

Kees van Kooten, Hedonia, (De (De
Bezige bij)

2. ( 2)

Kees van Kooten, Modermismen, (De
Bezige Bij)

3. (3)

Renate Rubinstein, Naar de bliksem? ik
niet,
(Meulenhoff)

4. (6)

Jona Oberski, Kinderjaren, (Bzztôh)

5. (7)

Toon Hermans, Vandaag is de dag,
(Elsevier)

6. (-)

Jan Wolkers, De onverbiddelijke tijd, (De
Bezige Bij)

7. (-)

Frederick Forsyth, Het vierde protocol,
(A.W. Bruna)

8. (-)

Leon Uris, De Hadji, (Hollandia)

9. ( 5)

Gerard Reve, De Stille Vriend, (Manteau)
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10. (-)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen,
(Veen)

VN-top-10 non-fiction
1. (2)

Pieter Lakeman, Het gaat uitstekend.
Zwendel en wanbeleid in het Nederlandse
bedrijfsleven, (De Haan)

2. ( 1)

Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog,
deel 11a (Nederlands Indië),
(Staatsuitgeverij)

3. ( 5)

Van Kooten en De Bie, De
Bescheurkalender, (De Harmonie)

4. ( 3)

Lillian Rubin, Vrouwen, mannen en
intimiteit, (Maarten Muntinga)

5. (-)

Herinneringen aan Wim Kan.
Persoonlijke notities van diverse auteurs
onder redactie van Wim Ibo, (Villa)

6. (6)

Van Dale, Groot woordenboek der
Nederlandse taal, complete uitgave in drie
delen, (Van Dale lexicografie)

7. (10)

Lilian Rubin, Intieme vreemden, (Ambo)

8. (-)

H.S. Kushner, Als 't kwaad goede mensen
treft, (Ten Have)

9. (-)

Hella S. Haasse en prof. S.W. Jackman,
Een Vreemdelinge in Den Haag. Uit de
brieven van koningin Sophie der
Nederlanden aan Lady Malet, (Sijthoff)

10. (4)

Klazien Sybrandy en Rob Bakker, Zorg
jij dat ik niet meer wakker word?,
(Anthos)

Deze top-10 is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
■ Almelo; Boekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19 ■ Amersfoort; De Algemene Boekhandel, Leusderweg 184 ■
Apeldoorn; Nawijn & Polak Marktplein 24 ■ Arnhem; De Gelderse Boekhandel,
Koningstraat 31 ■ Assen; Iwema, Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein
20 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Breda; J.J. van
Turnhout, Grote Markt 18 ■ Bussum; De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■
Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236 ■ Deventer; Praamstra, Lange
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Bisschopstraat 41 ■ Dordrecht; Vos en Van der Leer, Sterrenburgplein 129 ■
Eindhoven; Van Piere, Rechtestraat 62 ■ Emmen; Gerard Jansen, De Weiert 88
■ Geleen; Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■
's-Gravenhage; Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v.
Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker, Rijksstraatweg 205 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerlen; Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Helloo; Deutekom,
Heerenweg 67-69 ■ Hengelo; Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch;
Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■ Hilversum; Harkema's Boekhandel, Havenstraat
105-107 ■ Hoogeveen; C. Pet, Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban
46-48 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Laren; Larense
Boekhandel; Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■
Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■
Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidschenhage, Kamperfoelle 12-14 ■
Lelystad; De Brunte, ‘Lelycenter’ ■ Lelystad; Boom Boekhandel, ‘De Gordiaan’
■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Oegstgeest; De Kler,
Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks, Walplein 3 ■
Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Sittard; Boekhuis Sittard,
Limbrichterstraat 44 ■ Sneek; Baarda, Grootzand 43-45 ■ Soest; Van de Ven's,
Soesterbergsestraat 53 ■ Spijkenisse; Voskamp, Nieuwstraat 105 ■ Tilburg;
Gianotten, Heuvelpoort 359 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■
Vlissingen; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat 54 ■
Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■ Woerden;
Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■ Zoetermeer;
Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9.
Aan deze top-tien wordt tevens medegewerkt door de niet-Libris boekhandels:
Amsterdam: K.H. Veenstra, Utrechtsestraat 18A; Rotterdam: Donner Boeken BV.
Meent 80.
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De verliezers
Zwarte soldaten in Vietnam door Wallace Terry Uitgever: Veen, 312 p.,
f29,50
Hugo Arlman
Zevenentwintig miljoen Amerikaanse jongens bereikten tijdens de oorlog in
Zuidoost-Azië de dienstplichtige leeftijd; van de elf miljoen die in het leger werden
ingelijfd, vochten er ruim twee miljoen in Vietnam. Onder hen vielen
achtenvijftigduizend doden en bijna driehonderdduizend gewonden. Het aandeel van
de Amerikaanse minderheden - blacks, hispanics - was daarin buitenproportioneel:
‘De dienstplichtigen die vochten en sneuvelden waren voornamelijk de verliezers
van de samenleving: dezelfde mensen die achterbleven op school, die achteraan
stonden als het ging om werk, die altijd verloren in welke maatschappelijke competitie
dan ook,’ schreven Baskir en Strauss in Chance and Circumstance, hun boek over
de Vietnam-generatie uit 1978.
In de eerste jaren van de oorlog was een kwart van de gesneuvelden dan ook zwart,
terwijl ze in Amerika maar elf procent van de bevolking uitmaakten. En de ‘helden’
van de oorlog, de luchtmachtofficieren die krijgsgevangen waren geweest, waren
vanzelfsprekend in overgrote meerderheid blank. De racistische verhoudingen thuis
weerspiegelden zich ook in Vietnam: zwarte solidariteit voedde het blanke racisme.
‘Ik heb huizen afgebrand in Chicago,’ vertelde een zwarte GI, ‘en geschoten op die
bleekscheten, en het kan me geen reet schelen. Ik schiet net zo lief op blanken als
op de Vietcong’. En blanke militairen hanteerden op hun beurt het hele scala van
scheldwoorden dat ook in de grote steden van Amerika werd gebezigd, ‘Mau Mau’,
‘brownie’, ‘spade’, ‘nigger’.
Terry heeft twintig zwarte Vietnam-veteranen geïnterviewd over hun ervaringen
in Vietnam, over de oorlog, over het racisme, over hun thuiskomst. VN publiceerde
op 29 september en 6 oktober jongstleden twee van die gesprekken. ‘Ik heb m'n tijd
er op zitten dat ik voor m'n land heb gevochten, en ik ben niet terug gekomen om
me hier te laten overvallen. Als iemand me hier probeert te beroven of in elkaar te
slaan, maak ik hem af. Zo simpel is dat.’
■

Mijn dag
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En verder:
In zijn inleiding bij Vreugden en verschrikkingen van de dronkenschap, een door
Veen uitgegeven boekje met etsen op dit thema van Frank Lodeizen, roept Simon
Carmiggelt een mooi verhaal in herinnering van Robert McAlmon die in de jaren
twintig tot de vriendenkring van James Joyce behoorde. De manier waarop Carmiggelt
het navertelt is te mooi om hier nog eens samen te vatten, maar de moraal is dat
Joyce, Lodeizen en Carmiggelt het er over eens zijn dat niet de dronkenschap, maar
de kater een bruikbare bron is voor het kunstenaarschap. Door McAlmon in
katerconstitutie delen van Ulysses uit te laten typen is het boek onbegrijpelijke, maar
ook extra mooie passages gaan bevatten. Het boekje bevat aardige etsen van Lodeizen
hij gedichten als ‘Tekst voor een wijnkaart’ van Carmiggelt (f25, -).

Robert Anker schreef in zijn artikel over het speciale Gidsnummer Het pak van
Sjaalman in de vorige Boekenbijlage dat de medewerkers het zich óf al te
gemakkelijk hadden gemaakt of zich qua lengte uitleefden. De redactie had voor de
uitwerking van Sjaalmans opsteltitels echter lengtes in drie categorieën bedacht, al
naar gelang het mogelijk gewicht van de zaak: 300, 800 en 1500 woorden. De
medewerkers waren dus gebonden aan die lengte; iemand die nu 300 woorden schrijft
had misschien wel uitvoeriger willen zijn. Opsteltitels waar geen bijdrage van
binnenkwam worden in het nummer met één redactioneel zinnetje afgedaan. Op de
drukproef stond daarbij steeds abusievelijk de naam van Harry Mulisch. Hem treft
geen blaam, hij is uitsluitend verantwoordelijk voor wat in het nummer wél van zijn
naam is voorzien. Waarvan akte.
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Nu de literatuurgeschiedenis uit het middelbaar onderwijs langzaam dreigt te
verdwijnen is de Amsterdamse hoogleraar in de middeleeuwse letterkunde Herman
Pley met anderen een tegenoffensief begonnen. Eind volgend jaar verschijnen de
eerste zes delen met oorspronkelijke of vertaalde teksten uit de literatuurgeschiedenis
in een reeks die door Querido zal worden uitgegeven onder de titel Griffioen. De
teksten zullen in hedendaags Nederlands zijn gesteld en er zal onder meer een deeltje
met werk van Bredero in verschijnen in het kader van de Bredero-herdenking.
Inmiddels heeft Martinus Nijhoff de eerste drie delen uitgegeven van de reeks
Literatuur onder redactie van Marijke Barend en Jacques Vos: helder geschreven en
mooi geîllustreerde boekjes met als eerste titels: Herman Pley, Het literaire leven in
de middeleeuwen, E.K. Grootes, Het literaire leven in de zeventiende eeuw, Hanna
Stouten, Verlichting in de letteren (gemiddeld 90 p., f13,50 per deel).

Aarts Letterkundige Almanak voor het Nieuwe Gids Jaar 1985 is, iets verlaat,
verschenen. Weer met adressen, geboorte-en sterfdata, wie prijzen ontvingen, maar
vooral met de bijdragen over het thema de Tachtigers, zoals een boekenlijst, een
overzicht per dag door Harry G.M. Prick met wat de Tachtigers in 1885 uitvoerden,
eenzelfde panorama voor Zuid-Nederland, een lijst met de belangrijke boekhandels
en cafés in dat jaar, antiquariaten, genootschappen, tijdschriften en een complete lijst
van auteurs.

De dichtbundel De visionair van H.J. de Roy van Zuydewijn, uitgegeven door De
Arbeiderspers en besproken door Rob Schouten in de vorige Boekenbijlage, is nog
niet in de boekhandel te krijgen; dat zal zijn op 19 december.
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[Nummer 15 - 15 december 1984]
Ter zake
Rudie Kagie
‘Wie gaat uw boekverkoop de komende maanden een enorme zet geven?’ was de
vraag op de omslag van een folder, die CPNB en Vara de afgelopen zomer samen
aan alle Nederlandse boekwinkels stuurden. Het antwoord stond er in twee zeer grote
letters onder: ‘Ik.’ Getoond werd een foto van de ijverige publicist Boudewijn Büch
die gezeten achter hoge stapels boeken op zichzelf wees. In het kader van een actie
ter promotie van het Nederlandse boek zou de CPNB in het nieuwe seizoen vier
goedkope herdrukken uitbrengen à f15, - per stuk. Het televisieprogramma Büchs
Boeken zou deze voordelige aanbiedingen dan onder de aandacht brengen van een
breed politiek. Aan deze speciale uitgaven werkt de presentator overigens persoonlijk
mee in de vorm van een vraaggesprek met de betrokken auteur, dat achterin het boek
is opgenomen. De actie verloopt tot dusver minder succesvol dan de organisatoren
zich wensen. Van de gelegenheids-reprint van Bleekers zomer van Mensje van Keulen
blijkt na twee maanden minder dan de helft van de oplage van twintigduizend
exemplaren verkocht. Eind deze week volgt als tweede Büchs Boekenherdruk De
weg naar het licht van J.M.A. Biesheuvel. Of de geplande derde en vierde titels Utopia van Doeschka Meijsing en De vadsige koningen van Hugo Raes - zullen
verschijnen, is volgens CPNB en Vara ‘zeer de vraag’. CPNB-directeur Albert Voster
schrijft de tegenvallende respons van consumentenzijde toe aan de maatregelen van
minister Brinkman, die reclameuitingen binnen de zendtijd van omroepverenigingen
wil beteugelen. ‘Daardoor moest de Vara ineens veel voorzichtiger in haar benadering
worden dan was afgesproken met als gevolg dat de boekhandel met een flinke partij
onverkochte exemplaren blijft zitten,’ zegt Voster. ‘Onze bedoeling met deze actie
was niet alleen de literaire lezer te bereiken, maar ook de mensen die wel eens een
literair boek zouden willen proberen. We hadden niet verwacht dat een minister van
Cultuur ons in dat streven zou dwarszitten.’

Parachutes & Kisses, de internationaal door de literaire kritiek matig tot slecht
gewaardeerde nieuwe roman van Erica Jong, zal in tegenstelling tot de vorige boeken
van de schrijfster niet bij De Arbeiderspers worden uitgegeven. ‘We hebben vier
titels van haar uitgegeven,’ zegt Theo Sontrop van De Arbeiderspers. ‘Van Het
ritsloze nummer zijn destijds iets van tachtigduizend exemplaren verkocht. Dat was
een goed boek, het tweede was al minder, het derde nog slechter en bij het vierde
hadden we al twijfels of we het wel moesten doen. Dat oeuvre is hollend
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achteruitgegaan. Toen ik vorig jaar het manuscript van Parachutes & Kisses onder
ogen kreeg, had ik er na lezing van de eerste dertig bladzijden al geen trek meer in.
Het is werkelijk heel slecht.’ De roman zal nu omstreeks november 1986 in vertaling
bij Elsevier verschijnen. ‘Over een titel zijn we het nog niet eens; dat zal zo iets als
Valschermen & Zoenen worden,’ zegt Elsevier-redacteur Toine Akveld. Naar verluidt
vorderde de literaire agent van Erica Jong een gigantisch voorschot. Over de hoogte
van dat bedrag spreekt Akveld zich niet uit: ‘Daar doen allerlei mythen de ronde
over. Laat ik zeggen dat we het bedrag hebben betaald dat De Arbeiderspers niet
wilde betalen.’ De redacteur verhult niet dat ‘de naam van de schrijfster natuurlijk
een van de redenen is geweest om het boek te gaan uitgeven.’ Sontrop denkt dat
Elsevier zo'n vijftigduizend gulden voorschot voor de roman op tafel heeft gelegd.
‘Vorig jaar op de Frankfurter Buchmesse kwam de Italiaanse uitgever van Erica Jong
naar onze stand om ons te waarschuwen dat haar agent op het oorlogspad was en een
voorschot van honderdduizend dollar vroeg,’ memoreert de directeur van De
Arbeiderspers. ‘Van ons nam hij na enig onderhandelen genoegen met dertigduizend
gulden. Ik heb geantwoord dat daar geen sprake van kon zijn. Ik heb geen vertrouwen
in dat boek. Als een auteur zich zakelijk opstelt, dan mag ik dat ook wel doen, vind
ik.’

Op oudejaarsdag 1984 levert Harry Mulisch bij De Bezige Bij het manuscript in
van zijn nieuwe roman Theater. Ter uitgeverij zijn de verwachtingen omtrent het in
maart te verschijnen boek hooggespannen. ‘Het is geen cryptische roman zoals De
verteller,’ vindt Bezige Bij-redacteur Oscar Timmers. ‘Het is meer zoals De aanslag,
geschikt voor een groot publiek. Playboy heeft het eerste hoofdstuk van Theater een
paar maanden geleden al als voorpublikatie afgedrukt.’
Het bezoek dat uitgever Rob van Gennep aan de Frankfurter Buchmesse bracht werpt
thans, anderhalve maand later, zijn vruchten af: ‘een ontzettende hoop geld’ telde
Rowohlt Verlag neer voor de vertaalrechten van Alba, de roman van Anja Meulenbelt.
Van het boek - waarvan de eerste druk in Nederland nog niet is uitverkocht - zal een
Zweedse versie bij Wahlström & Widstrand verschijnen. De schaamte voorbij van
dezelfde schrijfster is nu in negen talen verschenen, sinds vorige week een editie in
het Servokroatisch van de persen rolde: Schramu nivec.
Mai Spijkers, redacteur bij uitgeverij Bert Bakker, noemt Oriana Fallaci ‘een lastige
tante’. Boudewijn Tarenskeen, componist, gaat een stapje verder: voor hem is de
gevierde schrijfster ‘een heks’. Het negatieve oordeel van beide heren heeft te maken
met de lauwe reactie van Fallaci op een voorstel dat menig auteur een kuitenflikker
zou doen slaan van vreugde. Tarenskeen kreeg de opdracht van het Nederlands
Blazers Ensemble voor het schrijven van een opera, gebaseerd op Een man, een lijvig
epos dat ten onzent bij Bert Bakker verscheen. Vijf maanden geleden begonnen
componist en uitgever aan een moeizame correspondentie, per post en per telex, ter
verkrijging van de rechten van de schrijfster. ‘Het is verschrikkelijk,’ verzucht

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

Tarenskeen. ‘Ze wil me dus niet spreken. Terwijl ik met haar Amerikaanse uitgever
belde kwam ze daar toevallig binnenlopen, dat zei die man. Toch wilde ze onder
geen beding aan de lijn komen. Dat moest allemaal via haar agent geregeld worden,
maar ja, die laat ook niets van zich horen. We hebben nu besloten dat die opera hoe
dan ook doorgaat. Fallaci heeft geen toestemming gegeven, maar die schijn je voor
een libretto helemaal niet nodig te hebben.’ Uitgeverij Bert Bakker bewaart nu gepaste
afstand tot de onderneming. ‘Ik heb het contract er nog eens op nagegeken,’ zegt
Mai Spijkers, ‘en daaruit bleek dat de kwestie niet met ons, maar met mevrouw
Fallaci geregeld dient te worden.’ De opera Een man gaat volgend jaar november in
première onder regie van Lodewijk de Boer.
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Leer mij Graham Greene kennen
Of hoe een katholiek agnosticus het marxisme spannend maakt

Waar staat Graham Greene voor? Is hij een conservatieve katholiek? Is
hij een fervent marxist? De man die zich de vriend mag noemen van
Allende en Fidel Castro en de vijand van Papa Doe en de Paraguyaanse
president Stroessner, is zelf de laatste om zijn critici te helpen bepalen
welke opvattingen hij nu eigenlijk aanhangt. Naar aanleiding van zijn
onlangs verschenen boek ‘Getting to know the General’ een portret van
de tachtigjarige schrijver, die drieëntwintig romans op zijn naam heeft
staan.

Tomas Ross
Literatuur, of wat daarvoor doorgaat, lees ik nog nauwelijks. Althans, Nederlandse
literatuur (of wat dáárvoor doorgaat). Eerlijk gezegd krijg ik ze niet meer door m'n
strot, de stapels debuten en herdrukken met kleinschalige belevenissen van ex-junks
en dito huisvrouwen, de humoristische ontboezemingen van cabaretiers, de
bespiegelingen van kamerbewoners, de autobiografische klaagzangen van
ex-gereformeerden en altijd weer de onverwerkte oorlogsherinneringen van wat zo
langzaam aan de achterkleinkinderen van ex-Waffen SS'ers moeten zijn.
Ik vermoed dat ik er de brui aan gaf zo ongeveer na het prachtige Zaken Overzee
van F. Springer in de tijd dat de Hannesen Meinkema de markt binnen marcheerden.
En dat terwijl de afgelopen tien jaren uitgever, boekhandelaar en criticus zo hun
fanatieke best doen voor de promotie van de vaderlandse letteren. En ik geen weeken opinieblad kan openslaan zonder een ‘toptien’ (alarmboek, mét stip, razendsnelle
stijger...) aan te treffen waarin Neerlands literaire auteurs hoog staan genoteerd.
Nu weet ik best dat elke toptien, of het nu om automobielen, grammofoonplaten
of boeken gaat, wordt samengesteld door de mafioso binnen die kringen. Een toptien
is immers niets anders dan een collectieve advertentiekolom van een kongsi, en het
is naïef te menen dat uitgevers zindelijker zouden denken dan platenpluggers. Geen
verbazing dus als de nieuwe Van Kooten en Van Dis weer zulke lijstjes
binnendenderen - wat dat betreft stel ik, mits ik de komende fondslijsten zou hebben,
binnen een uur de toptien voor héél 1985 samen, compleet met de wekelijkse
verschuivingen.
Niet dat ik me erom bekreun: een werkelijk objectieve toptien zou per slot week
in, week uit, worden gedomineerd door Bouquet-reeks en streekroman, dus alles
beter dan dat...
Maar waarom lacht het gezelschap toch altijd besmuikt wanneer ik Jan de Hartog
roem? (Om nog maar niet te praten van Springer?) En waarom slaat die lach om in
gêne wanneer ik vervolgens betoog dat literatuur vooral vertélling moet zijn?
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Waaronder te verstaan: een spannend verhaal, met plot-points, drama en melodrama,
met dialogen, wat mij te zamen méér vertelt over de geschetste karakters en hun
fictieve lotgevallen dan over de auteur in wiens geestelijke, en zo dikwijls ook fysieke,
masturbatie ik na zo'n twintig jaar van bekentenisliteratuur in dit land allerminst ben
geïnteresseerd. Duizendmaal liever met Jan de Hartog tussen de Papoea's dan met
Maarten 't Hart in Maassluis of met Jan Wolkers steeds maar weer terug naar
Oegstgeest.
Diezelfde 't Hart (‘Heeft u hem helemaal?’) schreef hierover eens
behartenswaardige woorden (niet toevállig in VN's Detective- en Thrillergids, juni
'82), waarmee hij zijn treurnis uitsprak over de scheiding die zich in deze eeuw heeft
voltrokken tussen het misdaadverhaal en de hoofdstroom der literatuur. Hij zei: ‘Een
echt spannend boek, waar je het zweet van in je handen krijgt, waar vind je dat nog
in de hedendaagse officiële literatuur? Een boek als De donkere kamer van Damocles
van Hermans, of The Masters van C.P. Snow... Het zou goed zijn (...) als de gewone
roman weer terug zou krijgen wat hij nu zo vaak ontbeert: goede dialoog, spanning
en een goede plot.’ Vervolgens sleepte hij er, nooit gehinderd door teveel aan kennis,
de Zwitserse auteur Friedrich Dürrenmatt (auteur van zéér spannende én literaire
verhalen) bij, onder de verzuchting dat critici als Carel Peeters en Jaap Goedegebuure
diens woorden eens boven hun bed zouden moeten hangen: ‘De eisen welke de
esthetiek aan de kunstenaar stelt, worden van dag tot dag strenger, het gaat alleen
nog maar om het volmaakte; van hem wordt de perfectie verlangd die men in de
klassieken “hineininterpretiert” - een vermeende stap terug, en daar laat men hem al
vallen. Zo wordt een klimaat geschapen waarin zich nog slechts literatuur laat
bestuderen, maar niet meer maken laat. Hoe bestaat de kunstenaar voort in een wereld
van ontwikkeling, van alfabeten? Een vraag die me bedrukt en waarop ik geen
antwoord weet. Misschien bestaat hij het best als hij misdaadromans schrijft, dáár
kunst schept waar niemand vermoedt. De literatuur moet zo licht worden dat ze op
de weegschaal van de hedendaagse literatuurkritiek niets meer weegt; alleen zo wordt
ze weer belangrijk.”’

Introverte auteur
Met dat uitgangspunt schrijft de Britse kosmopoliet Graham Greene nu al vijfenvijftig
jaar romans. Een opgewekte grijsaard met een buitengewoon sombere kijk op een
wereld van ontwikkeling en van alfabeten, die onlangs in zijn tachtigste levensjaar
een nieuw deel aan zijn autobiografische reeks toevoegde. Eerder verscheen daarin
A Sort of Life en Ways of Escape. Nu zijn daar 224 pagina's aan toegevoegd met de
titel Getting to Know the General, waarin Greene zijn vriendschap met de 1981
verongelukte Panamese president Omar Torrijos Herrera, en zijn eigen betrokkenheid
bij de ontwikkelingen in Midden-Amerika (Nicaragua, El Salvador) beschrijft. Ik
noem het autobiografisch omdat Greene vooral zichzelf en zijn standpunten centraal
stelt in dit boek, waarvan de ondertitel niet voor niets luidt ‘The Story of an
Involvement’ en dat als hoofdtitel dan ook beter had kunnen dragen ‘Getting to Know
Graham Greene’. Hoewel die kennismaking na elke roman van, of interview met de
oude meester niet echt tot stand komt, waarschijnlijk geheel conform de bedoeling
van de introverte auteur. Maar spannend is het wél, zoals gewoonlijk, gekruid met
Greenes specifieke humor, met lopende, natuurlijke dialogen, terwijl hier en daar
ook de pagina's aan elkaar kleven vanwege transpirerende handen.
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Greene zou het dan ook ongetwijfeld eens zijn met 't Hart en Dürrenmatt. Hoewel
hij zelf tot aan zijn roman Our Man in Havana (1958) óók onderscheid maakte tussen
‘light fiction’ (entertainments) en zijn zwaardere romans (‘the more serious novels’),
is dat wat hem betreft allang achterhaald en onzinnig. ‘Hoe meer ik erover denk,’
zei hij in een interview met Anthony Burgess (The Observer, 16 maart 1980) ‘hoe
meer zorgen ik me maak over deze verdeling van de literatuur in grote, want moeilijk
te lezen, en niet zo grote - of de door geleerden te verwaarlozen - literatuur. Wees
leesbaar, hou het helder (...) directe zinnen, geen ingewikkeldheden, geen
dubbelzinnigheden. Ga door met het verhaal. Presenteer de uiterlijke wereld
economisch en precies.’
Dat is exact wat Graham Greene altijd heeft gedaan en zijn drieëntwintig romans
bewijzen het gelijk van 't Harts stelling dat misdaad- en literaire roman loten aan
dezelfde stam zijn. Ik althans kan geen wezenlijk verschil zien tussen Greenes thrillers
als A Gun for Sale of The Human Factor en zijn algemenere romans (als bijvoorbeeld
The honorary Consul of The Comedians). Alle verhalen, of ze nu primair humoristisch
zijn bedoeld (Don Quixote, May we Borrow your Husband?), katholiek-religieus
(Brighton Rock, The Heart of the Matter), politiek (The Quiet American) of zuiver
en alleen spannend (The Third Man), zijn ‘grahamgreenish’. Dat wil zeggen dat ze
een voortdurend terugkerend thema en een aantal vaste bestanddelen kennen. De
ingrediënten in Greenes wereld (tot zijn afgrijzen door critici en bewonderaars vaak
aangeduid als ‘Greeneland’) mogen bekend heten: mens alléén, op zoek naar een
(vaak religieuze = katholieke) purificatie te midden van de alledaagse rottigheid,
corruptie, angst en uitzichtloosheid. Het thema: het falen van die mens, zowel naar
eigen geweten als naar de wereld om hem heen.

Auden-generatie
Green benadert dit literair toch al eeuwen uitgebuite thema enerzijds simpel, anderzijds
verbluffend uniek. Het simpele zit 'm in zijn spannende, bijna filmische aanpak. Ik
zou geen boek van hem kennen dat niet is verfilmd en ik vermoed dat regisseur Carol
Reed tijdens de opnames van Greenes scenario (zoals The Third Man) weinig anders
voor zijn credits heeft hoeven doen dan aanwezig te zijn! Een orthodoxe
‘no-nonsense’-verteltrant (‘Get on with the story...’) die hij ongetwijfeld heeft
opgepikt van door hem bewonderde auteurs als Robert Louis Stevenson, Sir Rider
Haggard en John Buchan, geen van drie werkelijk literator, maar vooral schrijver
van avonturenromans. In het alleraardigste boekje The Other Man (1981), waarin
journaliste Marie-Françoise Allain Greene naar hartelust mag ondervragen, zegt hij:
‘I loved cloak-and-dagger novels, novels of adventure, and I believe that in a way
it's adventurenovels I'm writing today.’
Het is niet verwonderlijk dat hij al vroeg de misdaadroman koos om zijn talent op
los te laten (Stamboul Train in 1932, na vanaf 1929 drie romans te hebben geschreven
waar hij niet veel van moet hebben). En niet volgens de toenmalige trend waarin
Christie, Sayers en Ngaio Marsh de toon aangaven met landhuis- en
bibliotheekmoorden (niet anders dan één-dimensionale verhalen) maar vanuit een
veel wezenlijker interesse voor de wereld rond hem en het eigen kapitalistische
Engeland. Greene richtte zich, zo-
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als vóór hem Somerset Maugham (Ashenden, or the British Agent) en John Buchan
(The Thirty-nine Steps) op de spionage-affaires in het vooroorlogse, oude Europa (A
Gun for Sale, 1936, The Confidential Agent, 1939).
In een essay over W.H. Auden, tijdgenoot van Greene, vraagt Richard Hoggart
zich af waarom de generatie van Auden, Connolly, Upward en Isherwood, en dus
ook Greene, zo'n belangstelling voor de spionageroman aan de dag legde (‘Auden:
an Introductory Essay’). Het antwoord is om twee redenen simpel: Auden en Greene
studeerden eind jaren twintig, begin dertig, in Oxford; Isherwood in Cambridge.
Universiteitssteden waar de dan nog jonge Sovjetrepubliek en de marxistische idealen
vele jonge intellectuelen in het crisis-Engeland mateloos aanspraken. In die zin waren
deze auteurs ongetwijfeld geestverwanten van hun generatiegenoten, medestudenten
en ‘ex-Apostles’ Donald Maclean, Guy Burgess, Harold Kim Philby en Anthony
Blunt, die sinds de jaren vijftig als ‘The first..’, ‘The second..’, ‘The third...’ en ‘The
fourth Man’ werden ontmaskerd als spionnen voor Moskou. Anthony Boyle geeft
in zijn onovertroffen The Climate of Treason schitterend het tijdsbeeld van Cambridge
en Oxford uit die dagen weer, waar ook de romántische kanten van ‘working for the
Other Side’ hevig appelleerden - niet alleen aan de aspirant-spionnen, maar zeker
ook aan de aspirant-schrijvers Auden en Greene. Auden en Isherwood (een neef van
Greene) hebben die sympathie ten slotte opgegeven. Greene heeft hem nog immer,
getuige bijvoorbeeld zijn vriendschap met de ‘verrader’ Philby in Moskou.
De tweede reden ligt daarin besloten: het thema ‘spionage’ (en niet de Butler als
Kroongetuige) betekent de mogelijkheid om én spánnend te schrijven én over zaken
die een zekere mate van betrokkenheid impliceren, ‘hogere’ (ideologische) idealen
veronderstellen, en vrijwel altijd een wereld van corruptie en dubieuze moraal
betreffen waarbinnen de eenling het aflegt. Wat dit betreft hebben typische
spionage-auteurs als Ted Allbeury of John Le Carré het van geen vreemde. Het is
aldus ook niet verwonderlijk dat Greene, zoals Maughan vóór hem, zelf bij de
‘service’ ging... zij het dat Greene vanuit zijn sympathieën niet dezelfde consequenties
trok als zijn vriend Philby (hoewel het mij niet zou verbazen als straks alsnog bekend
wordt dat de tachtigjarige de lang vermoede ‘zoveelste’ man is. Mensen die boeken
schrijven met titels als The Third Man (en het onlangs gevonden The Tenth Man)
staan sowieso op de zwarte lijst van een veiligheidsdienst, zelfs zonder linkse
sympathieën en vrienden te hebben.

Kwaad
Al Greenes misdaadromans, met als onbetwist hoogtepunt The Human Factor uit
1978, vertonen de genoemde basiskenmerken van het ‘grahamgreenisme’: de man
die, achtervolgd door noodlot of vijand, worstelend met het dilemma tussen geloof
en eigen keuze, de prooi wordt van morele neergang; die uiteindelijk vrijwel altijd
tot de totale ondergang, en slechts zelden tot de redding leidt. Eronder en erachter
schemeren, als in een klassieke Griekse tragedie, onafwendbaar Zonde, Schuld en
Boete: de politieman Scobie in The Heart of the Matter, die het zo goed voor heeft
met zijn medemensen, pleegt ten slotte, overladen door schuldgevoelens, zelfmoord;
Raven, de behazelipte moordenaar uit A Gun for Sale, al gebóren in corruptie en

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

rottigheid (‘seediness’ in Greenes taal), verliest het gevecht tegen nog groter Kwaad
(Onschuld kan het niet winnen in ‘Greene-land’ - ‘Innocence is a kind of insanity’,
laat Greene de hoofdpersoon Fowles in The Quiet American zeggen.) Hetzelfde voor
Berouw of Inkeer: de alcoholische priester in The Power and the Glory neemt
uiteindelijk de juiste morele beslissing, maar wordt daarvoor door Greene genadeloos
met executie bestraft. Het is een buitengewoon heilloze, veelal melodramatische kijk
op het bestaan, die Greene als zijn werkelijkheid steevast op een alledáágse
werkelijkheid projecteert.
De ingrediënten ervan worden opgezet en uitgesponnen binnen authentieke situaties
en locaties, niet in de zin van faction, waarbij een werkelijke gebeurtenis of bestaande
personen het aanknopingspunt voor de te ontwikkelen fictie vormen, maar als een
soort ‘stage-setting’ om onder de eerste laag van spanning een tweede aan te brengen
waarin handelen en denken van de personages aanvaardbaar en ook meer geladen
kunnen worden. Dikwijls kiest Greene daarvoor een brandpunt in de wereldpolitiek,
waarmee hij zichzelf de kans geeft om zijn eigen ‘boodschap’, zijn eigen standpunten
te laten infiltreren. Want dat is het unieke van zijn benadering, dat hij niet alleen
karakters met al hun (im)morele hebben en houden binnen het raamwerk van een
spannende vertelling kan neerzetten, maar die als het ware een derde dimensie kan
geven in de vorm van een eigen ideologische visie op omvattender gebeurtenissen
en vraagstukken dan waarmee zijn romanfiguren worden geconfronteerd.
‘There are a few Catholic novelists who are good, and most of them are
bad Catholics’

Waarmee elke Greene-lezer al sinds jaar en dag in grote verwarring geraakt. Want
Greenes visie is op het eerste én op het tweede gezicht minstens paradoxaal.

Stuiptrekkende kolonialen
De verwarring valt het best te illustreren aan wat willekeurige feiten: hoewel beïnvloed
door marxistische sympathieën werd Greene eind jaren twintig in het overwegend
Anglicaanse Engeland rooms-katholiek, een religie die veel van zijn romans doortrekt
als, om een soort ‘greenishe’ metafoor te gebruiken, schimmel op een vergeten
badspons. Greene heeft zijn sympathie voor kerkvorsten als Paulus VI en Johannes
XXIII nooit onder stoelen of banken gestoken. Tegelijkertijd koestert hij de
communistische droom (niet de werkelijkheid); hij was een persoonlijke vriend van
Ho Chi Minh, maar kon tijdens zijn verblijf in Vietnam in de jaren vijftig (The Quiet
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American) evenveel begrip opbrengen voor de stuiptrekkende Franse kolonialen als
voor de Vietminh. Hij vindt de Russiche inval in Afganistan ‘voorstelbaar’, maar
acht terzelfder tijd Margareth Thatcher een integere en bekwame politicus (‘She has
the virtue of honesty’); hij bemiddelde in wapenaankopen voor de Sandinisten in
Nicaragua om de Somoza-dictatuur omver te werpen, maar vindt de IRA een
verwerpelijke terroristische organisatie. Philby, voor wiens boek My Silent War hij
een lovend voorwoord schreef is, in zijn ogen niet de verrader, maar een man die
bewonderd dient te worden om zijn pincipiële houding. In de jaren vijftig smokkelde
hij winterkleding voor Castro's rebellen in het Cubaanse gebergte in hun strijd tegen
Batista, maar bezocht, net als diezelfde Batista, trouw de mis in Havana waar Castro
als het Kwaad werd afgeschilderd. Een van zijn grootste vrienden was de
aartsconservatief en katholiek Evelyn Waugh, een ander is Tomas Borges, marxist
en lid van de Sandinistische regering in Managua. Enzovoorts, enzovoorts... Een
allegaartje dat de auteur John Le Carré tot Greenes woede eens sarcastisch heeft doen
opmerken dat Greene politiek naïef is en zich niet meer ontwikkeld heeft sedert de
jaren dertig. George Orwell probeerde het wat vriendelijker in een brief aan David
Pryce-Jones: ‘Je refereert maar steeds aan hem als extreem conservatief, het bekende
reactionaire type katholiek. Daar is bij hem absoluut geen sprake van, noch als
auteur, noch als privé-persoon. Natuurlijk is hij een katholiek en moet hij zich soms
een kerkelijk standpunt aanmeten, maar zijn levensopvatting is gematigd links met
in de verte wat communistische sympathieën...’

Papa Doc
Greene als katholiek schrijver, als links auteur, als marxistisch scribent, als
conservatief romancier. De mooiste komt van ex-dictator Papa Doe Duvalier van
Haïti, in razernij ontstoken na Greenes The Comedians, dat zijn huiveringwekkende
regime aan de kaak stelt. In een pamflet, gepubliceerd en verspreid door het Haïtiaanse
ministerie van Buitenlandse Zaken, staat onder meer te lezen: ‘Graham Greene laat
zich kennen zoals hij tenslotte altijd al geweest is - een zonderling opgezadeld met
duizend complexen en obsessies (...) het afzichtelijke gezicht van de armoede, de
twijfelachtige charme van verdorvenheid, de wonden van uitbuiting en
onrechtvaardigheid, dat zijn de dingen waar hij genoegen in schept.’ Het is op zijn
zachtst gezegd een frappante beschrijving, die Greene dan ook trots ingelijst aan de
wand van zijn appartement in Antibes heeft hangen. Antibes, nabij Nice, waar hij
enkele jaren geleden opnieuw ten strijde trok, ditmaal tegen de Zuidfranse politieke
en criminele maffia die de stad en de regio beheerst. Het boekje dat eruit voortkwam,
met de veelzeggende titel J'accuse, heeft weinig effect gehad, als te verwachten. De
Niçoise onderwereld is nog altijd verstandiger dan Papa Doc ooit was.
Geen van zijn critici is er ooit achter gekomen waar Greene voor stáát, waar
‘Greene-land’ eindigt en de persoon Graham Greene begint. De auteur zelf is de
allerlaatste om ze daarbij van dienst te zijn. Hij heeft in de loop der decennia een
feilloze tactiek ontwikkeld om persoonlijke vragen te ontwijken door middel van
repeterende opmerkingen en anekdotes. Wie zijn werk kent, de vele interviews leest,
de studies over hem bestudeert, komt wellicht tot de conclusie dat Greene het zélf
niet weet. Een ‘katholiek auteur’ is hij genoemd. Hij ontkent dat (‘Ik ben een auteur
die toevallig katholiek is’) en citeert met graagte Orwells woorden: ‘There are a few
Catholic novelists who are good, and most of them are bad Catholics.’ Ook een
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communistische inspiratie wijst hij van de hand, hoewel hij liever in de Goelag zou
eindigen dan in Californië. ‘Het betekent dat ze me daar tenminste aandacht geven.’
‘Ideoloog’ is gesuggereerd (wat zo'n term dan ook moge betekenen). Ook dat loochent
hij in het genoemde boekje van Marie-Françoise Allain: ‘I don't as a rule write to
defend an idea.. I don't want to use literature for political ends, nor for religious ends
(...) My aim is not to change things, but to give them expression.’ Het is opvallend
hoeveel hij zegt níét te zijn.
Het klinkt veelal niet alleen als ironische flauwe kul, het ís het ook. Een intelligent
en bekwaam schrijver, die in een veelheid van romans als centraal thema de politieke
‘setting’ van een land, welk dan ook, gebruikt, zijn personages de ondergang tegemoet
voert juist omdát zij slachtoffer van die politiek, en veelal ook van eigen religieuze
dilemma's, worden, kan niet anders dan een politiek en religieus geïnspireerd auteur
zijn. Als Greene met zijn ontkenningen bedoelt te zeggen dat hij niet schrijft vanuit
een tijdelijk, modieus engagement (à la Mulisch' Bericht aan de Rattenkoning of Het
woord bij de daad), is dat zo. Evenmin als hij welke politieke stroming of partij dan
ook wil vertegenwoordigen. Maar een auteur die redelijk gemakkelijk toegang had
(heeft?) tot het Vaticaan, zichzelf de vriend kan noemen van Allende, van Fidel
Castro, van Borges; die officiële bezoeken aflegde aan Tsjechoslowakije tijdens de
val van Dubcek, en aan Polen; wiens paspoort en visum nog altijd zeer argwanend
worden bekeken aan de grenzen van de Verenigde Staten (het enige land dat Greene
zonder voorbehoud haat), zo'n man heeft politieke en religieuze ideeën die hij niet
in een kluis bewaart op de momenten achter de schrijftafel.

Drie perioden
En het is evenmin niet voor niets dat hij sinds zo'n vijftig jaar reizen maakt naar die
locaties die in het middelpunt van de belangstelling staan. ‘Ik reis uit verveling,’ zegt
Greene dan en verwijst glimlachend naar deel twee van zijn autiobiografie, Ways of
Escape. Stel je voor dat we hiér zo'n tachtigjarige verteller hadden! Een die vanaf
de
Vervolg op pagina 13
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De onschuldige melancholicus
Kossmanns reisverhaal door een laat leven
In alle onschuld door Alfred Kossmann Uitgever: Querido, 165 p., f28,50
Frans de Rover
Een belangrijk thema in het oeuvre van Alfred Kossmann is het reizen - naar landen
rond de Middellandse Zee, maar ook door de wereld van de literatuur. Als jong
schrijver heeft Kossmann eens gezegd: ‘Ik wil toerist zijn in mijn eigen leven.’ Hij
heeft die uitspraak gestand gedaan. Zowel in zijn autobiografisch werk als in zijn
romans en verhalen treedt eenzelfde type reiziger op: een belezen man die verwonderd
en enigszins afstandelijk ‘de dingen’ (belevenissen met mensen en boeken) beziet,
of duidelijker: aan wie gebeurtenissen overkómen. In dat verband heeft Kossmanns
nieuwe roman een programmatische titel: zonder te kunnen of willen ingrijpen wordt
de journalist Ferdinand Dinkgreef als een man zonder eigenschappen in al zijn
onschuld geconfronteerd met vrijwel alles wat God verboden heeft, met name op
seksueel gebied. Dit laatste is een andere, steeds terugkerende thematiek in Kossmanns
werk en de romantitel krijgt daardoor tevens een ironische betekenis: Dinkgreef (‘Ik
ben een geknakte epicurist’) figureert in een wereld waarin overspel, incest,
homoseksualiteit en sadomasochisme hoogtij vieren. Er loopt kortom in de roman
weer geen normaal mens rond. Een interessant boek dus, vooral door de lichtvoetige
toon waarop Kossmann de verschrikkingen van het tot realiteit geworden onbewuste
verhaalt. Hoewel, zo erg is het allemaal nu ook weer niet.
Het verhaal begint heel onschuldig en vertrouwd in een kleine provincieplaats
waar de vijfenvijftigjarige Dinkgreef als redacteur-journalist van het Woudrechts
Weekblad in aanvaring komt met enkele conservatieve notabelen over de aanleg van
een rolschaatsbaan door uitkeringstrekkers. Dinkgreef raakt vanaf dat moment verstrikt
in een web van ook erotische manipulaties door de activiteiten van de plaatselijke
advocaat, wiens echtgenote en dochter de journalist gaan belagen. Gevaarlijke
vrouwen die zo hun eigen bedoelingen hebben. De meest uitgesproken bedoelingen
heeft echter zijn dochter Dorien, die in haar ‘vadertje’ het type van de ouderwetse
filmster ziet en zelf de rol van jaloerse liefdesvriendin speelt, niet van zins zich uit
haar positie te laten verdrijven. Haar positie wordt weldra een heel bijzondere. Het
handelingsverloop van de roman wordt tweemaal onderbroken door hoofdstukken
met de aanvang: ‘Dorien schreef: Lieve vader.’ Lange brieven die Dinkgreef eerst
later (té laat) onder ogen krijgt (zonder er dan ook met enige emotie op te reageren)
en die vooral bedoeld lijken de lezer te informeren over het wel en wee van de
doortastende dochter. Ze blijkt zwanger van haar vader en verblijft eerst om
dorpsroddel (de notabelen! het Weekblad!) te voorkomen in een Belgisch pension.
‘Hoe is het met je in dat verre Woudrecht? Is er iemand die je troost? (...) Ach
vadertje, ik moest zo niet schrijven, maar nu ik een kind van je verwacht ben ik nóg
jaloerser. Ik was al lelijk, denk ik, nu word ik afstotelijk. Weet je wat ik laatst
droomde, nu ja, dágdroomde? Dat ons kind een meisje was en dat ik het aan JE
aanbood, voor je zeventigste verjaardag, over veertien jaar. Zou dat niets voor JE
zijn? Op je zeventigste verjaardag slapen met een meisje dat je dochter en
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kleindochter is? Zoek maar eens bij de oude Grieken of bij Wagner. Hadden die
Grieken dat niet ook, van als het maar in de familie blijft?’ Toch is ze bang dat zich
in haar buik vreemde wezentjes zullen ontwikkelen: ‘Dat komt ervan onze kindertjes
hebben varkensstaartjes an.’

Alfred Kossmann
HANS VAN DEN BOGAARD

Dubbelzinnigheid
Via Dorien kan Kossmann ook zijn fascinatie kwijt voor die andere vorm van
dubbelzinnigheid en identiteitswisseling: het sadomasochisme. In de jaren zestig
publiceerde hij essays over en vertaalde werk van de negentiende-eeuwse naamgever
aan deze ‘fantasie’-lust, Leopold von Sacher-Masoch. Dorien ontmoet in haar Belgisch
onderkomen een buurvrouw die zich voorstelt als Wanda, ‘sadotherapeute’, eigenares
van een gespecialiseerd bordeel in, of all places, Haarlem. Tussen Dorien en Wanda
ontwikkelt zich een hechte vrouwenvriendschap die, en passant, nog het leven kost
aan een jeugdig Vlaams heerschap dat de meedogenloze dames het hof waagt te
maken. Uiteraard kan Wanda bij een dubbele whisky heel wat smakelijke
‘praktijkervaring’ kwijt, maar haar relaas heeft toch vooral een klinische toon.
Wellicht conform haar opvatting en uitoefening van ‘het vak’, de erotische werking
die van dit soort fantasieën kan uitgaan (ik denk aan Reve) gaat er door verloren.
Misschien is dat ook juist de bedoeling: haar klanten, voornamelijk uit de betere
kringen en op gevorderde leeftijd en lichaamsomvang, houden het wat armzalige (en
stereotiepe) karakter van een martelaar voor een dagdroom (Kossmanns ‘rehabilitatie’
van Sacher-Masoch uit 1962). Het ligt in de lijn der verwachting dat Dorien tot
Wanda's assistente promoveert en vadertje aldus doende ook uit eigen ervaring de
effecten van het klappen van de zweep kan mededelen: ‘een patiënt’ in de schandpaal
overlijdt gestriemd aan een hartverlamming. Politie. Schandaal. Komische details
als ze tegelijkertijd niet zo deerniswekkend waren. Hetzelfde kan uiteindelijk gezegd
worden van de levenslustige Dorien: de natuur zegent haar met een tweeling, maar
haar vader, dé vader, is onbereikbaar; haar laatste brief eindigt met een wanhoopskreet:
‘Waar ben je? Leef je nog! Het is gemeen zoals je me in de steek hebt gelaten. Ik heb
helemaal niemand.’
Dinkgreef kán op haar brieven ook niet reageren; hij krijgt ze pas veel later te
lezen. Zachtjes maar dwingend is hij door de belanghebbenden van het Woudrechts
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Weekblad de vut ingeduwd en heeft hij zijn provinciaal bestaan ingeruild voor een
meer werelds: verder naar het Zuiden - achtereenvolgens verblijft hij in Parijs, Rome,
Athene en op Kreta. Ieder tussenstation kenmerkt zich door steeds weer andere
vrouwen die hem van hun leven deelgenoot maken en hem doen verzeilen in
gecompliceerde situaties die hij niet ambieert. Diverse seksuele varianten van de
homo ludens dienen zich aan, maar Dinkgreef is het spelen wat moe geworden. Ik
moet toegeven: wat kan hij er nu helemaal aan doen dat hij in Parijs nog eens wordt
lastig gevallen door een oude aanbidster uit Woudrecht, dat hij in Athene ‘iets’ heeft
met de journaliste Penelopee, die meer van vrouwen houdt dan van mannen, maar
die net niét de liefde van de Duitse Hildegard (Dinkgreef kent haar nog uit Rome)
kan beantwoorden, waarop deze het aardse leven verlaat via het raam van Penelopees
appartement? Ik moet toegeven: de menselijke driften zijn duister en zelden
aangenaam. Ferdinand Dinkgreef is een dolende ridder die keer op keer, zijn leven
lang, door anderen tot een strijd en een keuze gedwongen wordt die hij niet aan wil.

Kreta
Zijn reis eindigt op Kreta; ook daar willen de verhoudingen weer niet deugen. Hij
raakt betrokken bij de driehoeksproblemen van een Australische, behoorlijk gesjeesde
antropoloog (‘Ik onderzoek veranderingen in het gedragspatroon op Kreta sinds de
terugkeer van gastarbeiders uit Europa (...) Denk je dat ik mijn studie ooit afkrijg?
Er is helemaal niets te bestuderen. Ze suffen gewoon verder, allemaal inteelt.
Hiernaast staat een Turks badhuis, en dat is nu een Konditorei. Denk je dat het wat
uitmaakt, een Turks bad nemen of een taartje eten? Ik zal ze straks in Sydney een
andere studie laten zien. Hoe snel buitenlanders hier verloederen, in heel Griekenland,
vooral op Kreta’) - deze wetenschapper dus, diens schilderende, invalide vrouw en
haar jongere discozusje. Alsof het allemaal nog niet erg genoeg geweest is, krijgt de
vermoeide vut'er nóg een seksuele variant te verwerken: ‘“Ik ben net als jij, oude
makker, ik zag het meteen. De Griekse jongetjes hè? Godbewaarme, wat zien ze er
heerlijk uit in de zomer.” (...) Hoewel hij lalde en waggelde zoende hij opnieuw, met
zijn tong in Dinkgreefs mond, en het leek Dinkgreef, die duizelig was, dat hij hun
in elkaar rakende baarden hoorde knetteren.’
Dinkgreef hoort en ziet sterretjes vonken. De roman besluit met een overweging
tussen gealcoholiseerd slapen en waken die (eindelijk) zijn wanhoop verbeeldt: ‘Rust.
Samenhang. Alles in samenhang, naar rede en gevoel verbonden: één prachtig
mozaïek, vlechtwerk, met sterren, maan, wolken doorschitterde hemel, voor zijn part
kamermuur van vlekken en vliegepoep. Schitterend. Ridicuul.’ Een (droom)beeld
van de roman zélf: geen hecht gecomponeerd geheel met een structuur waarin alles
naar elkaar verwijst. Wél een boeiend geromantiseerd reisverhaal door een laat leven
waarin soms schitterende vonken van een ridicule mensenwereld zich weerspiegelen
in de ogen van een ‘onschuldige’ melancholicus.
■
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Een heldendicht als bestseller
Het verraad vult de valleien
The Sicilian door Mario Puzo Uitgever: Linden Press/Simon and Schuster,
410 p., f51,20 Importeur: Van Ditmar
R. Ferdinandusse
Als je eenmaal een magistraal boek als The Godfather hebt geschreven kom je daar
natuurlijk nooit meer van los. Vooral niet als je, zoals Mario Puzo, ook nog eens zelf
de filmscripts voor de twee Godfather-films hebt gemaakt, en die allebei bekroond
hebt gezien met een Academy Award. Puzo heeft daarna nog wel een boek geschreven
en ook nog andere scripts gemaakt, maar dat was toch niet het echte werk: hij bleef
de Puzo-van-de-Godfather.
Vandaar - althans dat is mijn uitleg - dat Puzo is teruggekeerd tot zijn eigen terrein:
de friends of the friends. Hij heeft de geschiedenis van zijn Godfather doorgetrokken
en vastgehaakt aan het korte, maar legendarische leven van Salvatore Guiliano.
Het nieuwe boek begint in 1950 en Michael Corleone staat aan het eind van zijn
verbanning naar Sicilië. Zijn laatste daad daar zal nog zijn het in het geheim
overbrengen van Salvatore, ‘Turi’ voor zijn intimi, naar Amerika. Dat is leuk bedacht,
vooral omdat het een zeer gezochte gelegenheid is het leven van Guiliano nog eens
op schrift te stellen. Mario Puzo heeft er uiteraard het een en ander bij verzonnen,
maar volgt in grote lijnen de historische gegevens.
In de dagen van de fascisten was het voor de mafia op Sicilië minder leuk, de
fascisten wilden zelf de macht en hielden zich dus niet aan afspraken en codes. Maar
mèt de intocht van de Amerikanen kwam de democratie, en gingen de beste posten
en de winstgevende banen weer direct naar de Vrienden van de Vrienden. De regering
zette wel de carabinieri in, maar dat hielp weinig tegen de muur van zwijgen en
gedogen van de Sicilianen.

Robin Hood
Tijdens een kleine smokkeltocht doodde de achttienjarige Guiliano twee Carabinieri
en trok zich vervolgens terug in de bergen, met zijn boezemvriend Aspanu Pisciotta.
Samen richtten ze een kleine bende op, die zich zowel tegen de politie als tegen de
mafia keerde. Guiliano presenteerde zich als een moderne Robin Hood: hij deelde
wat hij veroverde uit aan de boerenbevolking in de dorpen van West-Sicilië. Hij
haalde een aantal mooie kunststukjes uit, waarbij de politie goed voor gek stond, en
werd immens populair. Hij schreef brieven aan de dagbladen waarin hij zijn
bedoelingen uiteenzette; hij werd door buitenlandse bladen geïnterviewd. Zoiets kan
niet duren, en al spoedig werd er, eerst rondom hem, en daarna mèt hem geïntrigeerd.
Hij liet zich beïnvloeden door de mafia, die bevreesd was dat Sicilië onder zijn
invloed al te links zou worden, dat socialisten en communisten de verkiezingen
zouden kunnen winnen. Er werd druk op de toch gelovige Guiliano uitgeoefend: de
christendemocraten zouden het eiland in handen moeten houden. Zijn bende trad op
tegen linkse bijeenkomsten, vernielde affiches, verstoorde optochten en dat liep uit
op het bloedbad van de Portella della Ginestra. Leden van Guiliano's bende openden
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daar met machinegeweren het vuur op een 1-mei-bijeenkomst waarbij vele doden,
waaronder vrouwen en kinderen, vielen. Het gebeurde brak Guiliano's populariteit,
de christen-democraten wonnen tegen de oorspronkelijke verwachting in de
verkiezingen. Na een groot offensief waarin mafia en autoriteiten samenwerkten, en
verraad aan de orde van de dag was, werd Guiliano doodgeschoten, naar wordt
aangenomen nadat zijn vriend en onderbevelhebber Pisciotta zijn verblijfplaats had
aangewezen.
Bij Puzo is Pisciotta zelfs de directe moordenaar van ‘Turi’. Pisciotta krijgt zijn
beloofde Judasloon niet, hij wordt veroordeeld in het grote proces en opgesloten in
de Ucciardone-gevangenis in Palermo, een gevangenis waarin de mafia het voor het
zeggen heeft. Ondanks al zijn voorbereidingen (Pisciotta's voedsel werd voorgeproefd,
hij had speciale bewakers) slaagde ‘men’ erin zijn medicijnen te vergiftigen. Toen
Pisciotta dood werd verklaard vond men in zijn borstzak een papier met de tekst Zo
sterft iedereen die Guiliano verraadt, een tekst die Guiliano ook op menig door hem
achtergelaten lijk had gespeld. Puzo heeft voor die gebeurtenissen logische
verklaringen en daders.
Mario Puzo heeft van dat leven van Guiliano een soort heldendicht gemaakt. Zijn
hoofdpersoon is zich voortdurend bewust van zijn lot: ‘He no longer doubted that
he had some magnificent destiny before him.’ Als hij van een gravin een ring afpakt
en aan zijn eigen vinger schuift beseft hij ‘dat hij huwt met zijn noodlot.’ Als hij en
zijn mannen een schuilkelder graven vinden ze gebeente van een olifant, de
‘oorlogsmachine’ waarmee Hannibal over de bergen van Sicilië trok, en generaties
verder zullen mensen zo ook iets van Guiliano vinden en daar even grote en mytische
gedachten bij hebben als hij bij Hannibal. Hij is de Roland uit het Chanson de Roland
en hij strijdt de edele strijd tegen de Saracenen.

Mario Puzo

Mario Puzo vertelt het verhaal daarom ook met veel ouderwetse nadruk: wie Turi
ontmoet is direct onder de indruk van zijn schoonheid, zijn moed, zijn onschuld.
Salvatore Guiliano heeft bij hem haast geen enkele menselijke dimensie, hij is al een
zwijgzame, gebeeldhouwde filmster met af en toe mooie ondertitels. De enige die
een beetje uit de verf komt is zijn vriend, Aspanu Pisciotta, die door heeft welke
spelletjes er gespeeld worden en daar voortdurend zijn cynische commentaar op mag
geven. Pisciotta is best bereid om als bandiet rijk te worden en deel te nemen aan de
macht; maar ook zijn trouw aan Guiliano, en diens jeugdige idealisme komt over.

Liefdesnacht
Mario Puzo heeft behalve een heldendicht ook al de film geschreven. The Sicilian
is opgebouwd uit een hele serie prachtige scènes. Hij heeft de bandiet voorzien van
een korte, maar heftige verhouding met een oudere weduwe, La Venera, naar wier
huis een vluchtgang is aangelegd. Als hij de eerste keer van die gang gebruik maakt
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en door het luik naar boven kruipt ziet hij de witte huid van haar benen en kan die
niet meer vergeten. Het doorzindert zijn gemoed. Maar na het consumeren van de
bijbehorende eerste liefdesnachten, terwijl de caribinieri door de straten patrouilleren,
verdwijnt ze vrijwel geruisloos uit het verhaal. Puzo voorziet Guiliano daarna van
een jonge bruid, die hij hoog in de bergen, in een verlaten kerk plechtig trouwt en
bezit. Vrijwel direct daarop executeert hij een van zijn ondercommandanten, die
getuige van het huwelijk mocht zijn, maar ondertussen al wegens verraad ter dood
was veroordeeld. Daar leren de mensen van! De bruid gaat terug naar haar dorp om
zwanger te worden, en wordt, vóór hem uit, door Corleone naar Amerika verscheept
(altijd bruikbaar in een volgend deel van de geschiedenis).
Sicilië wordt onder Puzo's handen een land met een magischge traditie, waarvan
de inwoners in hun bloed voelen dat waarheid de bron van de macht is, dus
aanvaarden zij vrijwillig de zwijgplicht, de omèrta. Nooit zullen ze Maria, de moeder
Gods beschamen, maar zelfs als de Paus de omèrta zou breken zou hij een mes tussen
de ribben krijgen. Koppige dankbaarheid, trotse onderdanigheid, de eer van het gezin,
het hangt allemaal zwaar in de valleien. Don Groce Malo, Capo di Capi, Guiliano's
grootste tegenspeler, uit wiens web hij niet kan loskomen, is monumentaal beschreven,
als de laatste rol van Orson Welles, met wangen als forse slabs of mahogany en een
beak van een neus waarmee hij tegenspelers bijna letterlijk kan doorboren. Zo krijgt
het verraad nog mooie, zilveren randen.
The Sicilian mist het verrassende van The Godfather, het is een spin off, maar met
zoveel slimheid en macht neergeschreven dat men, net als de gewone doch trotse en
edele Siciliaanse boer, vanachter de dichtgeklapte luiken wel moet blijven loeren
naar wat er allemaal gebeurt.
■
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De ‘parasitaire’ start van Simon Vestdijk
De eerste verhalen verzameld in De grenslijnen uitgewist
De grenslijnen uitgewist Nagelaten verhalen Bezorgd en verantwoord
door T. van Deel Uitgever: De Bezige Bij, 278 p., f29,50
Jan Fontijn
De Parasiet heet het gedicht waarmee Vestdijk in 1933 zijn eerste gedichtenbundel
Berijmd palet opende. Het is een programmatisch gedicht, een beginselverklaring,
opgedragen aan zijn literaire vriend Menno ter Braak. Wat Vestdijk, zo is de eerste
indruk, in het leven en de kunst verafschuwt, wordt scherp onder woorden gebracht.
De parasiet is de kleinburger, het tegendeel van de ‘vent’, de persoonlijkheid. Hij is
het vampierachtige, vormeloze wezen, dat zich door alles heen vreet en alles tot
bederf doet overgaan. Ook in de wereld van de kunst is hij actief:
Ik tracht met zorg aanhankelijk te blijven Aan 't kunstwerk, dat juist in de mode
is, De laatste schoonheid mee te onderschrijven
Als kruimeltjes- en kliekjesessayist.
Het verwarrende is dat de parasiet - zie de ikvorm van het gedicht - zichzelf typeert
en daarmee ook een beetje een kritisch zelfportret van Vestdijk zelf wordt. Ter Braak
trok die conclusie in zijn bewonderend essay De duivelskunstenaar, waarin hij de
parasiet de schaduwzijde noemt van de persoonlijkheid Vestdijk, zijn goedkoper
tweede ik. Ter Braak meent: ‘Zonder een leerschool van kleinburgerlijk
parasietenbestaan zou deze schrijver niet zijn wie hij is.’ Ik ben het met hem eens
dat in wat Vestdijk ook aansnijdt altijd iets van die kleinburgerlijke parasiet aanwezig
is, zelfs in zijn beste werk uit de jaren dertig. Maar dat er al eerder iets van de
‘parasiet’ in Vestdijk is - die ‘aanhankelijk tracht te blijven aan 't kunstwerk, dat juist
in de mode is’ - werd me duidelijk uit een aantal verhalen die Vestdijk schreef in de
eerste jaren van zijn carrière als schrijver. Die verhalen zijn te vinden in de bundel
De grenslijnen uitgewist.
De eerste probeersels van Vestdijk zijn nu, na een paar uitgaven in beperkte oplage,
voor een ieder toegankelijk dank zij Tom van Deel, die in zijn heldere verantwoording
de verhalen dateert en informatie geeft over handschriften. Die uitgave is in de eerste
plaats literair-historisch van belang, omdat hij inzicht geeft in wat Vestdijks leerschool
was voordat hij in het begin van de jaren dertig officieel als romancier debuteerde
en met een verbijsterend elan en produktiviteit explodeerde. Zijn eerste prozastukjes
schreef hij tussen 1918 en 1923 voor de Almanak van Unitas, waarin ook Slauerhoff
heeft geschreven. Vestdijk heeft ooit in Het Vaderland over zijn debuut geschreven:
‘Aan mijn studententijd had ik duidelijker herinneringen. Ik werd gedrukt en men
mag spreken van een “debuut”. Samen met Slauerhoff compareerde ik in een
studentenalmanak. Waar hij door blasphemische bijdragen de toch op een en ander
voorbereide redactie de schrik van haar leven bezorgde, daar deed ik dit door de
schroef van het aestheticisme nog enige slagen aan te draaien: korte impressies,
sombere evocaties, in een neo-Tachtiger taaleigen, niet neoromantisch, niet halfzacht,
neen, een tikje expressionistisch, lang niet slecht, en aardig om in zo'n almanak te
zien afgedrukt.’
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Deze karakteristiek van Vestdijk zelf is literair-historisch gezien heel juist. Zijn
‘gestileerde waarnemingen’, zoals dat eerste proza getiteld is, zijn te vergelijken met
de onpersoonlijke schetsen van een leerling van een schildersacademie die als opdracht
heeft gekregen in het vrije veld naar de waarneming te schilderen. Vestdijk maakt
hier schilderijtjes van woorden, veel vlakker dan de vele beeldgedichten die hij tien
jaar later zou maken en die alle geïnspireerd zijn op bekende schilderijen. Bij het
lezen van deze schrijfoefeningen is het goed te bedenken dat in Nederland van een
bloeiend prozaklimaat nauwelijks sprake was. Welk levend Nederlands schrijver zou
voor een jong debuterend romancier omstreeks 1920 inspirerend moeten zijn?
Couperus of Van Schendel misschien? Bij de jongeren hebben de realisten en de
neo-romantici afgedaan. Geen woordkunst, geen psychologie willen ze meer. Maar
wat dan wel? Er worden met name door Van Wessem allerlei pogingen gedaan om
het proza te vernieuwen. Het blijkt echter vrijwel onuitvoerbaar om nieuw proza te
maken buiten de ingewortelde prozatraditie om, al proberen sommigen het te zoeken
in op de film geïnspireerde experimenten en volgen anderen in de tweede helft van
de jaren twintig de sobere, objectieve stijl van de nieuwe zakelijkheid. De
vormexperimenten in die jaren lijken Vestdijk koud te laten. Hier en daar doet het
eerste proza van hem zelfs wat ouderwets aan. Zo is de traditionele verteller, voor
wie bij de moderne romanciers geen plaats meer was, bij hem nog steeds aanwezig.
Thematisch echter blijkt Vestdijk wel degelijk trendgevoelig te zijn en ‘parasitair’
klampt hij zich vast aan de mode van het Duitse expressionisme. De expressionisten
zijn deels gegrepen door mystieke stromingen in de Europese cultuur, stromingen
die hun wortels hebben in de romantiek en het symbolisme, deels gegrepen door een
rationalistische stroming, die tot uiting komt in een grote fascinatie voor de techniek
en de ongekende mogelijkheden daarvan. Wat veel kunst en literatuur uit de jaren
twintig zo fascinerend maakt is dat samengaan van dat rationalisme en dat
irrationalisme. Mondriaan, Van Doesburg, Van Ostaijen zijn tegelijk ‘weltfremde’
dromers en koele rationalisten.
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Het proza dat de jonge medische student Vestdijk schreef ademt dezelfde geest.
Het is nauwelijks te verwonderen dat Poe grote invloed op Vestdijk en zijn tijdgenoten
had. Poe is in staat om met een groot analytisch vermogen en met een glasheldere
stijl een irrationele wereld vol angst en verschrikking op te roepen. In een aantal
verhalen van Vestdijk is ook de invloed van twintigste-eeuwse erfgenamen van Poe
te bespeuren: die van Gustav Meyrink en Conan Dóyle. Hoe belangrijk Poe en
Meyrink voor hem geweest zijn blijkt wel uit het feit dat hij jaren later in zijn
monumentale studie Het wezen van de angst vele bladzijden aan beide auteurs wijdt.
Meyrink had in 1915, kort voor Vestdijks debuut, furore gemaakt met Der Golem,
een roman vol kaballistische symboliek. Het door Vestdijk in een mengelmoes van
Duits en Nederlands geschreven verhaal Der Megol, een anagram van Der Golem,
is een parodistische reactie op de Duitse roman, zoals in Uit het leven van Johannes
Geevaert de draak wordt gestoken met getallensymboliek.

Grotesken
Vestdijk is in die jaren, in navolging van de expressionisten, gefascineerd door science
fiction, een genre waarin bij uitstek de Amerikaanse technologische beschaving en
de grote mogelijkheden daarvan samengaan met een romantische, fantastische wereld.
Vestdijks verhalen De geheimzinnige sterren en De grenslijnen uitgewist zijn daar
mooie voorbeelden van. Het laatste verhaal heeft als motto een citaat uit Le trésor
des humbles, een essaybundel van de symbolist Maeterlinck. Er zal misschien een
tijd komen, zegt Maeterlinck, waarin onze zielen zonder de werking van onze
zintuigen elkaar gewaar zullen worden. Vestdijk werkt deze hypothese tot het absurde
uit. Het gevolg daarvan is dat we het terrein van de serieuze science fiction verlaten
en in het genre van de groteske terechtkomen. Dat genre is erg populair bij de
expressionisten en werd met veel talent in Duitsland door Salomo Friedländer en
Paul Scheerbart en in Vlaanderen en Nederland door Van Ostaijen en Til Brugman
beoefend.
Karakteristiek voor de groteske is dat de gewone werkelijkheid op gespannen voet
staat met een fantastische. Dikwijls groeit een alledaagse, kleine gebeurtenis uit tot
een absurditeit en neemt monstrueuze vormen aan. In feite bestaat het verhaal uit het
logisch doordenken en uitwerken van een gegeven situatie, waardoor verschijnselen
uit de gewone werkelijkheid soms radicaal op hun kop worden gezet. Vestdijks
verhaal De staking in 't oxydatiebedrijf is daar een mooi voorbeeld van. De verteller
zelf in dit verhaal geeft het typisch groteske aan: ‘De aanleiding, de kiem, dát was
de prop papier. Zo kan 'n onbetekenend voorval, langs kronkelpaden van oorzaken,
de meest catastrofale gevolgen hebben...’ Een ander voorbeeld van een groteske-achtig
verhaal is Reclame, waar een gepensioneerd majoor, lijdend aan een permanente
overvloed van transpiratie, op een warme koninginnedag een fata morgana verwekt
en aanleiding geeft tot grote hilariteit.
Wie vertrouwd is met Vestdijks totale werk zal in deze vroege verhalen van hem
veel bekends tegenkomen. Hij zal er bijvoorbeeld Vestdijks preoccupatie met de
psychologie, met name met Freuds psychoanalyse, aantreffen, van waaruit hij,
compleet met de ironisering van de leer,
Vervolg op pagina 18
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Zo'n tante zou je iedereen toewensen
Fay Weldons wervende brieven over Jane Austen
Letters to Alice On first reading Jane Austen door Fay Weldon Uitgever:
Michael Joseph, 127 p., f46,80 Importeur: Nilsson & Lamm
Rudi Wester
Vijftig pond betaalt tante Fay aan haar dwarse nichtje Alice als deze voor haar de
roman Sir Charles Grandison van de achttiende-eeuwse schrijver Samuel Richardson
wil lezen en dan aan haar wil vertellen wat erin staat. Ze vindt dat het lezen van
boeken waar je niet echt trek in hebt vorstelijk betaald moet worden.
Scholen met verplichte leeslijsten kunnen, als ze het met deze opvatting eens
zouden zijn, kapitalen uitsparen door eerst maar het nieuwste boek van die tante, Fay
Weldon, aan te schaffen. Want in Letters to Alice. On first reading Jane Austen
schrijft Weldon zó smakelijk over literatuur in het algemeen en Jane Austen in het
bijzonder, dat de lezer graag geld toegeeft als hij maar mag blijven lezen. Ja, in de
zestien brieven is de tante zelfs zo overtuigend bezig dat Alice zelf aan een roman
begint en deze nog vóór de zestiende brief uitgegeven krijgt ook. Het is dan ook
waarschijnlijk dat het boek ‘Letters to myself’ genoemd had kunnen worden, want
het nichtje vertoont verdacht veel dezelfde eigenschappen als de tante.
Fay Weldon is een zeer veelzijdig schrijfster, dat blijkt ook nu weer. Buiten haar
televisie- en toneelstukken heeft ze romans als Vrouwen onder elkaar en Praxis op
haar naam staan, waarin ze de onmogelijke situaties waarin vrouwen vaak zitten en
waarin mannen ze meestal gebracht hebben, hekelt. Geestig, bizar, onverwacht,
bijtend zijn allemaal kwalificaties die op deze romans van toepassing zijn. En dan
nu deze gedegen, bijna bevlogen opstellen over literatuur in Letters to Alice. Natuurlijk
kan ze ook hier niet nalaten om, na een prachtige beschrijving van het Engeland in
de tijd van Jane Austen (1775-1817), een theorie te ontvouwen over waarom de
Engelse keuken zo slecht is, maar juist deze afwisseling is ook wat de aandacht
gevangen houdt. Weldon doet dat zeer welbewust - het is één van de lessen aan haar
nichtje - en ook de briefvorm waarin deze roman geschreven is, is niet toevallig. Het
is een genre dat veel auteurs in de achttiende eeuw beoefenden en dat volgens haar
ten onrechte in diskrediet is geraakt. Bovendien is het ‘hetzelfde als scenarioschrijvers
voor de televisie doen: elke brief een nieuwe scène om de handeling voortgang te
doen vinden en iedere keer uit een verschillende invalshoek.’
Zestien brieven dus, waarin een tante die achtereenvolgens in Australië, Singapore
en Engeland woont en van ‘beroep’ schrijfster is, haar punk-nichtje op weg wil helpen
dat op de universiteit gedwongen Jane Austen moet lezen en daar absoluut het nut
niet van inziet in deze moderne, barre tijd. ‘Je moet lezen voor het te laat is, Alice,’
maant ze al in haar eerste brief. En dan, meteen, bouwt ze steen voor steen de wereld
van literatuur op zoals ze die voor ogen heeft, ‘de City of Invention’. Het is een
vruchtbaar beeld, dat Weldon op originele wijze uitwerkt. Schrijvers en dichters
metselen voorzichtig aan hun huis der verbeelding, hele straten zijn er soms al door
ze aangelegd: de Mann Strasse, de Melville Avenue, de Galsworthy Close. Boven
de stad torent het onwankelbare kasteel Shakespeare, en Romance Alley is een lieflijk
toevluchtsoord voor de naïeven onder ons. Zij zelf heeft, zo schrijft ze, jarenlang in
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de voorstad Science Fiction vertoefd, maar daar beviel de kille atmosfeer op den
duur niet.

Fay Weldon
ABC

Waarom schetst ze zo uitvoerig dit beeld, dat sterk doet denken aan iemand met
wie ze toch niet zoveel op zal hebben: Anaïs Nin met haar Cities of the Interior? Het
hoort bij haar opvoedingsmethoden, die onmiskenbaar een duidelijk moralistische
inslag hebben: ‘Alice, voordat je Jane Austen redelijk kunt waarderen, moet je, al is
het maar een beetje, bekend zijn met de City of Invention.’ Naar dit beeld zal ze in
haar verdere brieven steeds teruggrijpen en het is een aardig handvat om haar theorieën
over schrijven uiteen te zetten. Leven en persoonlijkheid van de schrijver zijn niet
belangrijk, vindt ze, maar wel de tijd waarin ze leefden.

Driehoeksverhouding
Dat komt gelukkig goed uit bij Jane Austen, over wier leven maar weinig feiten
bekend zijn en die Welton bijna plichtmatig geeft. Des te aanschouwelijker zijn haar
visies op de sociale omstandigheden van de geniale domineesdochter en haar
heldinnen in Pride and Prejudice of Emma. En steeds trekt ze de lijn ook weer door
naar haar eigen situatie. Viel Jane Austen in onmacht toen ze hoorde dat ze de pastorie
in Steventon gingen verlaten? ‘Niemand van ons viel flauw op de dag dat mijn vader
thuiskwam en mijn moeder, mijn zuster en mij vertelde dat hij ons op die dag zou
verlaten om voor altijd met zijn geliefde te gaan wonen van wier bestaan we nog
nooit eerder vernomen hadden.’ Ze veroordeelt niet maar trekt wel vergelijkingen.
De brieven zijn een soort driehoeksverhouding tussen de schrijfster van vroeger, de
schrijfster van nu en die van de toekomst, waarbij het bindende element de liefde
voor de verbeelding is.
In haar negende brief roept ze enthousiast, als het voorlezen van Emma op de radio
een enorm aantal luisteraars trekt: ‘Alice, vind je dat niet buitengewoon: het
verbazingwekkende fenomeen van gedeelde fantasie?’
Aanstekelijk, dat is het woord voor de literatuur van Weldon. Dat waren haar
energieke, nooit versagende vrouwen in haar romans al; dat is ook haar aansporing
tot lezen en schrijven in Letters to Alice. De analyses van het werk van Jane Austen
zijn wat ongelijkmatig van kwaliteit - een enigszins huiselijke beschouwing over
Northanger Abbey, zeer uitgebreid en diepgravend over Pride and Prejudice en
Emma en maar terloops over Persuasion en Sandition -, maar door ze te verweven
met haar eigen theorieën en ervaringen levert het een merkwaardig, boeiend geheel
op. Zo'n tante zou je iedereen toewensen, die naast regels om te leven (‘Het echte
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Geheim van het Leven ligt in het Voortdurend Herzien van Regels’) ook gratis en
voor niets regels voor de beginnende schrijver geeft: laat je werk nooit aan iemand
lezen, het enige commentaar dat je moet horen is dat van de uitgever, ja of nee. Of
die weer vijftig pond uitlooft als iemand kan aangeven waarom het einde van het
Handboek voor de schrijver op Promotiereis - dat ze welwillend bij haar brieven
insluit - niet goed is. Een kat naar Nederland is geen onaardig detail. Nederlandse
fotografen willen een schrijver altijd zo bleek, zo grimmig en zo oud mogelijk op de
foto hebben en de hotels hebben er geen televisie op de kamer, zo is haar bevinding.
Misschien moeten we maar vlug beterschap beloven, want streng is ze wel, tante
Fay. Haar enthousiasme, levensvisie en, vooral, haar stijl vergoeden echter veel. Wie wil niet luisteren naar iemand die een brievenreeks besluit met: ‘En toch geloof
ik dat, ook al stort alles in elkaar, de City of Invention blijft staan.’
■
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‘Je moet de letters symmetrisch rangschikken, je regisseert de
woorden’
Michael Harvey, ontwerper van het boekomslag

WILLEM DIEPRAAM

Voor de schrijver en de lezer gaat het voor alles om de inhoud van een boek.
Minstens zoveel aandacht wordt er bij uitgeverijen besteed aan het omslag. De
ontwerper van boekomslagen bij uitgeverijen als Chatto & Windus, Bodley Head,
Cambridge University Press en De Arbeiderspers - Michael Harvey - over het
ontwerpen van letters, het steenhouwersvak en zijn beroemde voorbeelden.

Rudie Kagie
Het ontwerpen van de opdruk van een pak cornflakes verschilt weinig van het grafisch
vormgeven van een boekomslag. In beide gevallen moet de verpakking iets over de
inhoud zeggen. Bovendien moet de verpakking er zo aantrekkelijk uit zien dat de
consument zich tot aanschaf van het produkt laat verleiden. ‘Toch is er één groot
onderscheid,’ doceert de Britse calligraaf en ontwerper Michael Harvey. ‘De man
die zich met de lay-out van een doos cornflakes bezig houdt, hoeft niet noodzakelijk
dol op cornflakes te zijn. Bij boeken ligt dat anders. Wie niet van boeken houdt zal
nooit een goed omslag kunnen maken.’
Nochtans dient ook de vormgever van pockets en paperbacks zijn artistieke
inzichten met zakelijke overwegingen te combineren. ‘Een omslag is een commercieel
ding,’ vindt Harvey. ‘Het moet er intrigerend uitzien, zodat de klant in de winkel het
boek ter hand neemt. Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik uitsluitend
voor kwaliteitsuitgeverijen hoef te werken, zodat ik nimmer werd gedwongen om
ter wille van de verkoop een concessie te doen aan mijn opvattingen over wat mooi
is. Het lijkt me verschrikkelijk voor een ontwerper als de uitgever hem dwingt om
gouden letters te gaan gebruiken of een foto van een jongedame als blikvanger op
de omslag te zetten.’ De kwaliteitsuitgeverijen die Harvey van boekomslagen voorziet
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bevinden zich overwegend in Londen (Scolar Press, Chatto & Windus, Bodley Head)
en verder in Cambridge (University Press) en Amsterdam. Zijn Nederlandse
opdrachtgever is De Arbeiderspers, waar hij kortelings de gebonden trilogie van
Machado de Assis (Posthume herinneringen van Bras Cubas, De psychiater, Quincas
Borba) in een deftige band stak. Hij maakte het omslag voor Een vlucht regenwulpen
en voor het boekenweekgeschenk De ortolaan van Maarten 't Hart. Hij deed de
typografie voor de voorkant van Bleekers zomer, Overspel en Ketting van Mensje
van Keulen. Met uitzondering van De ortolaan - waarop een aan de bibliotheek van
Artis ontleend portret van de gelijknamige vogel prijkt - bevatten de covers van
Harvey geen illustraties. De ontwerper bedenkt voor elke opdracht een nieuwe, nog
niet bestaande letter en heeft in die specialiteit internationaal een eenzame hoogte
bereikt. ‘De kunst is om in de typografie iets tot uitdrukking te laten komen dat met
het boek te maken heeft,’ zegt hij. ‘Een omslag dient vooral helder en duidelijk zijn.
Bij Overspel gebruikte ik schaduwletters om daarmee het dubbele leven van de
hoofdpersonen te suggeren. De uitgever stuurt mij een kort briefje met de
samenvatting van de inhoud van het boek. Dat is voor mij genoeg, over die paar
trefwoorden laat ik mijn gedachten gaan en dan ontstaat het idee vanzelf. Over Op
de rug van vuile zwanen van René Stoute werd mij verteld dat het een agressief
verhaal is. Dat heb ik door het gebruik van agressieve letters in combinatie met
blauwe en rode blokjes op het omslag tot uiting gebracht. Het boek ziet er niet modern
uit, hoewel het verhaal zich wel in deze tijd afspeelt. Ik ben nu eenmaal een ontwerper
die zich weinig van de mode aantrekt. Ik hoorde zeggen dat het boek eruitziet alsof
het in de jaren vijftig verschenen is. Daar zit wel iets in. Ik ben erg beïnvloed door
mijn Nederlandse collega Helmut Salden en andere ontwerpers van het vasteland,
zoals Hermann Zapf en Georg Trump. Ik wilde af van de Engelse ontwerpstijl, die
erg klassiek is. De stijl waar ik me het meest bij thuis voel en waar ik me al sinds
1957 van bedien past een beetje bij de jaren vijftig. Kenmerkend voor Salden was
zijn nieuwe toepassing van klassieke lettervormen door ze een eigentijdse levendigheid
en inhoud te geven. Ik vind het opwindend om met letters die drie, vier eeuwen oud
zijn een ontwerp te maken dat er uit ziet als een produkt van de twintigste eeuw.’
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Als kind al wilde Michael Harvey kunstenaar worden. Vijftien jaar oud was hij toen
hij om den brode achter de tekentafel van een technisch ingenieursbureau belandde.
Het was weliswaar niet helemaal wat hij wilde, maar van de minutieuze schetsen die
hij van motoronderdelen moest maken leerde hij op z'n minst secuur werken, met
veel oog voor detail. Een ommekeer in zijn leven bracht de lectuur van de
autobiografie van de beroemde letterontwerper Eric Gill, die zijn loopbaan ook ooit
als technisch tekenaar was begonnen. Zijn ideeën over letters en hun vormen had
Gill opgedaan als hakker van grafzerken en gedenkstenen. ‘Vanaf dat moment,’
vertelt Harvey, ‘droomde ik er van een tweede Eric Gill te worden. In mijn vrije
avonduren en in de weekends deed ik niets anders dan letters kerven in steen en in
hout. Ik ben nog steeds een steenhouwer, hoewel ik daar de laatste jaren veel minder
tijd voor heb dan voor het ontwerpen van boeken. Het is voor een grafisch ontwerper
een uitstekende oefening zich ook met steenhouwen bezig te houden. Je tekent eerst
een letter met potlood, daarna beitel je die uit zodat je de schaduw ziet ontstaan. Dat
is een ambachtelijk karwei, dat uitsluitend met de hand, een hamer en een beitel valt
te doen. Er bestaat geen elektrisch gereedschap voor. De traditionele lettersoorten
zijn voor dat doel het meest geschikt, ik gebruik voor gedenkplaten bijna altijd
Romeinse kapitaalletters. Het ontwerpen van een steen is in principe hetzelfde als
het ontwerpen van een boekomslag. Je moet de letters symmetrisch rangschikken,
je regisseert de woorden. Bij een omslag komt er nog bij dat je rekening moet houden
met de kleur. Van de nieuwe generatie ontwerpers zijn er helaas maar weinigen die
dit vak verstaan. Dat betekent dat het ze aan de basistraining in het tekenen van letters
ontbreekt. Ik zou mijn werk niet kunnen doen zoals ik het doe als ik niet de ervaring
had van het graveren in steen, zeven dagen per week, jaar in, jaar uit. De ontwerpers
die een opleiding aan een kunstacademie hebben gevolgd zijn daar vier jaar lang in
uiteenlopende vakken onderwezen. Het gevolg is dat ze zich niet in één bepaalde
techniek hebben kunnen bekwamen.’
In 1955 vernam Harvey bij geruchte dat de grafische ontwerper en steenhouwer
Reynolds Stone een assistent zocht voor het graveren van letters in gedenkstenen.
Hij gaf zijn baantje bij het ingenieursbureau op en voegde zich bij Stone in Litton
Cheney, het dorp in Dorset waar Harvey nog steeds woont en werkt. In de stal achter
het huis van zijn
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leermeester bekwaamde hij zich in belettering, calligrafie, typografie en steenhouwen.
Eric Gill aanbad hij niet langer als zijn grote voorbeeld; toen hij zich in 1957 als
zelfstandig grafisch ontwerper vestigde noemde hij Stone zijn belangrijkste
inspiratiebron. ‘Later, toen ik het werk van Helmut Salden onder ogen kreeg, werd
ik daar sterk door beïnvloed,’ zegt hij. ‘Stone is een uitstekend vakman, maar veel
traditioneler dan Salden, die ik overigens nog nooit persoonlijk heb ontmoet, maar
alleen via zijn boekomslagen ken.’
Het maken van een ontwerp kost hem anderhalve dag: een halve dag voor het
maken van een ruwe schets, een dag om het idee uit te werken. ‘Ik begin met wat
krabbeltjes op een stuk papier, om de titel en de naam van de auteur in balans te
krijgen. Vervolgens maak ik een definitieve schets, waarin ik eventueel aangeef waar
en welke kleuren gebruikt zullen worden. Van dat ontwerp stuur ik een fotokopie
aan de uitgever. Als hij er akkoord mee gaat, werk ik de schets uit. Het is bijna altijd
goed, hooguit vraagt een uitgever of ik de kleur iets wil wijzigen. Het gebruik van
een bepaalde kleur is erg moeilijk te verdedigen. Als een opdrachtgever me vraagt
waarom ik juist die kleur heb gekozen, heb ik geen antwoord - tenzij het voor de
hand ligt. Zo zal een boek over communisme bijna automatisch een rode omslag
krijgen. Meestal maakt het weinig uit; je kunt elke kleur gebruiken die je wilt, daar
zijn absoluut geen regels voor. Ik heb het wel eens meegemaakt dat ik rood in groen
moest veranderen omdat de echtgenote van een uitgever niet van rood hield. Vreselijk.
Hoe meer mensen iets over de omslag van een boek te zeggen hebben, des te
onwerkbaarder de situatie voor een vormgever wordt. Het liefst doe ik zaken met
één persoon: de art director. Het valt me op dat Nederlandse schrijvers in vergelijking
tot hun Engelse collega's veel te zeggen hebben over hoe het boek eruit komt te zien.
Dat heeft nooit tot conflicten geleid, maar toch ben ik het er niet mee eens. Ik vind
dat uitgevers er voor horen te zorgen dat hun auteurs het omslag pas te zien krijgen
als het gedrukt is. De meeste schrijvers houden er afschuwelijke ideeën over
boekomslagen op na, ze zijn doorgaans niet visueel ingesteld. Alleen als het een
belangrijke schrijver is kan een uitgever zijn oordeel moeilijk negeren. Graham
Greene is iemand die ja of nee tegen het ontwerp voor een omslag voor zijn nieuwe
boek kan zeggen, elke andere schrijver heeft zich bij de beslissing van de uitgeverij
neer te leggen.’
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In februari volgend jaar verschijnt bij Bodley Head de handleiding Creative Lettering,
Drawing & Design waarin Michael Harvey ten behoeve van zijn vakbroeders en
-zusters uiteen zet hoe ze net zulke mooie letters en omslagen kunnen tekenen als
hij. Zijn eerdere boek, Lettering Design, raakte zijn Britse uitgever aan de straatstenen
niet kwijt, terwijl van de Amerikaanse editie in 1975 kort na elkaar drie drukken
wegvlogen. Mede dank zij Harvey is de in Amerika al langer levende belangstelling
voor het met de hand getekende, typografische boekomslag de laatste jaren ook in
het Verenigd Koninkrijk zienderogen toegenomen. In zijn voorwoord bij Creative
Lettering licht de auteur toe, dat het ‘creative’ in de titel er op wijst dat het boek geen
avantgardistische of experimentele benadering van het onderwerp bevat. ‘Ik gebruik
traditionele vormen, ik ben niet iemand die met vernieuwing bezig is,’ zegt hij. ‘Aan
letters valt niet veel meer te moderniseren, je moet uitgaan van conventies. De letter
A kun je op miljoenen manieren tekenen, je kunt er kleur in aanbrengen, je kunt het
liggende streepje in het midden scheef zetten of buigen, en toch blijft het een leesbare
letter. Aan elk omslag moet één goed idee ten grondslag liggen. Niet meer. Veel van
mijn oude werk durf ik niet meer onder ogen te komen omdat het veel te
gecompliceerd is. Vroeger probeerde ik soms wel drie, vier visuele vondsten in één
omslag te stoppen. Ik ben simpeler gaan werken. Twee ideeën in één omslag, dat
vloekt met elkaar. Een idee kan uit het contrast van twee lettertypen bestaan, het kan
ook een simpel lijntje zijn of extra ruimte of juist heel weinig ruimte tussen de letters.
Het omslag ontwerpt zich zelf als ik eenmaal bezig ben.’
De ontwerper prijst de ‘huisstijl’ van De Arbeiderspers, die naar zijn mening
zichtbaar is in een consequentie waar veel Britse uitgevers iets van zouden kunnen
leren. ‘Ik let alleen op letters, dat zijn voor mij abstracte vormen in de ruimte,’ zegt
hij. ‘Ik houd me als een architect bezig met de compositie van vormen. Als ik klaar
ben staar ik soms verbaasd naar een blad papier waarop dan een rijtje woorden blijkt
te staan. Het is me vaker dan één keer overkomen dat ik aan het einde van een werkdag
merkte dat ik een letter vergeten was te tekenen. Zolang ik bezig ben met het tekenen
van letters kom ik er niet aan toe te lezen wat er staat. Dat doe ik pas als ik klaar ben
en ik uit een droom ontwaak.’
■

Vertaald
Het dertigste jaar door Ingeborg Bachmann. Vertaling Paul Beers (Manteau, 199
p., f24,50) De Oostenrijkse Ingeborg Bachmann is bekend geworden als dichteres.
In 1961 verscheen haar eerste, sterk autobiografische, prozabundel, die pas nu in
vertaling voor ons ligt: Het dertigste jaar. Bij het lezen van Bachmann moest ik sterk
denken aan W.F Hermans. Zo merkwaardig is dat niet want beiden zijn beïnvloed
door Wittgenstein wat onder andere duidelijk blijkt uit hun opvatting over de taal
die als medium ontoereikend is. ‘Taal: een moordaanslag op de werkelijkheid.’ Om
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die reden bestaat er ook geen waarheid, of beter gezegd, je hebt er niet veel aan
‘omdat waarheid naar zo weinig verwijst, alleen naar heel gewone dingen.’ Tot die
schokkende ontdekking komt de rechter in Een Wildermuth terwijl hij zich zijn hele
leven bezig heeft gehouden met het vinden van de waarheid en niet alleen
beroepshalve, maar omdat hij niet anders kon. Dat komt zegt hij omdat je gebruik
moet maken van ‘de noodbrug van de taal.’ Gelukkig heeft Bachmann taal als middel
gehanteerd en heeft zij een veelzijdig en indringend oeuvre nagelaten. (Zij stierf in
1973, achtenveertig jaar oud.) De thematiek die zij in deze bundel behandelt is zeer
afwisselend en steeds herkenbaar. Een aantal elementen vind je in verschillende
verhalen terug: behalve taal en waarheid, zijn dat: vrijheid, leven en dood.
man-vrouwverhoudingen. Iedereen is op zoek naar vrijheid; soms meent men die
elders te vinden (in Rome bijvoorbeeld). De hoofdfiguur in het titelverhaal schrijft
in zijn dagboek: ‘Ik hou van de vrijheid, die ook ik duizendmaal moet verraden. Deze
onwaardige wereld is een resultaat van een ononderbroken verwerpen van de vrijheid.’
Het leven moet geleefd worden; waartoe het leidt weten we niet. ‘De dood waar we
allemaal bang voor zijn is het enige toevluchtsoord voor die ontzettende krenking
die leven is.’ Hoewel mannen vrouwen dikwijls tot wanhoop drijven lijden zij aan
dezelfde tekortkomingen; de liefde is een leugen maar zonder elkaar kunnen we niet.
‘In het komplot zitten we niet, er is geen komplot. Het is veel erger. Ik denk dat we
allemaal met elkaar moeten leven en niet met elkaar kunnen leven. In elk hoofd zit
een wereld en een pretentie die elke andere wereld, elke andere pretentie uitsluit.
Maar we hebben elkaar allemaal nodig.’ In het laatste verhaal Undine geht drukt ze
die wanhoop prachtig uit. Het is een afscheidsbrief gericht aan ‘Jullie mensen! Jullie
monsters!’; de monsters dragen de naam Hans en staan voor alle mannen. Ze
beschuldigt en vervloekt die Hansen maar kan niet scheiden zonder nog eenmaal iets
positiefs over hen te zeggen en eindigt met een uitnodiging: ‘Kom. Voor één keer.
Kom.’ Het boek is niet opgewekt. Heel ernstig, maar zonder pathos. Bachmann zeurt
nooit. Paul Beers noemde haar in een bespreking van en over Bachmanns werk
(Boekenbijlage 22.10.'83) een ‘onontkoombaar’ schrijfster. Daar sluit ik me graag
bij aan.
Licht door Eva Figes. Vertaling J. Verheydt e.a. (Veen, 115 p., f 19,50.) Is het
mogelijk om de pen als penseel te hanteren? Eva Figes heeft het geprobeerd en is
daar goed in geslaagd. Zij schildert een zomerdag uit het leven van de
impressionistische schilder Claude (Monet) in het jaar 1900. Het effect wordt bereikt
door korte, steeds van perspectief wisselende stukjes tekst, die voornamelijk bestaan
uit subjectieve waarnemingen van de omgevende of innerlijke wereld, los naast elkaar
te plaatsen. Langzamerhand - het tempo blijft zeer laag - wordt er op die manier een
groot geheel zichtbaar. Er ontstaat inzicht in de onderlinge (familie)verhoudingen,
hoewel de intrige van ondergeschikt belang is. Claude beseft dat: ‘We leven in een
stralende wolk van veranderend licht, een soort omhulsel. Dát is het, wat ik moet
vastleggen.’ Vooral het wisselende zonlicht, weerspiegeld en teruggekaatst door de
omringende wereld heeft zijn aandacht. Zijn vrouw Alice vormt zijn tegenpool; zij
treurt om haar gestorven dochter, is gekleed in het zwart en maakt zich zorgen over
aardse zaken als dienstmeisjes en het humeur van haar man. De kleindochter Lily
ontgaat zelfs geen detail, ook niet als ze bellen blaast: ‘Die paar seconden voordat
hij uiteenspatte waren voor Lily genoeg. In het geheugen blijft zo'n glanzende zeepbal
voortbestaan, helder schitterend met de zo pas geboren luister van de wereld.’ Het
verloop van de dag wordt weergegeven als een serie schilderijen: ‘Op dit tijdstip van
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de ochtend waren de waterlelies nog gesloten’, ‘De waterlelies waren begonnen zich
te openen, laag na laag van bloemblaadjes ontvouwde zich hemelwaarts’, ‘De
waterlelies waren nu geheel open, en de schaduwen hadden hun diepte verloren’
Kennis van Monets werk is niet onmisbaar, maar maakt deze delicate roman nog
aardiger.
Een kwestie van macht door Bessie Head. Vertaling Loes Visser. (Meulenhoff, 252
p., f39,50) De Afrikaanse hoofdpersoon, Elizabeth, vraagt zich af of het echt waar
is dat ‘een hoogontwikkelde cultuur en onbegrijpelijkheid hand in hand gaan’ of dat
het zo is ‘dat die auteurs allang geen enkele waarde meer hebben voor hun
maatschappij’. Helaas gaat de autobiografisch getinte roman van Bessie Head aan
hetzelfde euvel van complexiteit ten onder. Dat komt niet alleen door het onderwerp
(zelfs over een zenuwinstorting is helder te schrijven), maar vooral door de
verschillende thema's die zij tegelijk wil behandelen. Elizabeth is een jonge,
ontwikkelde, alleenstaande moeder, onderwijzeres en kleurlinge. Ze valt buiten alle
sociale categorieën en weet zich dan ook niet staande te houden. Een paar jaar lang
valt zij ten prooi aan waandenkbeelden; dag en nacht heeft zij hallucinatoire
ontmoetingen met twee mannen die al haar gedachten en ervaringen
becommentariëren. Macht wordt van vele kanten belicht. Elizabeth praat en denkt
over het machtsmisbruik van: blanken, politici, welgestelden, hoogontwikkelden,
religieuzen, en mannen. Ze komt tot de conclusie dat de bron van alle kwaad de
overweldigende drang tot overheersen is. De oplossing wordt wel wat simpel gezien:
‘als het in de ziel maar in orde is, vallen alle andere dingen vanzelf op hun plaats’.
De ‘profeet’ Elizabeth verkondigt: ‘Er is slechts één God en zijn naam is Mens!’
MARIJKE HILHORST
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Soho in de jaren veertig
De overtuigende rollen van Julian Maclaren-Ross

Julian Maclaren-Ross

Memoirs of the forties door Julian Maclaren-Ross Uitgever: Penguin, 348
p., f29,90 Importeur: Nilsson & Lamm
Martin Koomen
Wat heeft een mens nodig om een schrijverschap te ontwikkelen? Op die vraag valt
van alles te verzinnen, maar men zou zeggen dat in elk geval wenselijk zijn pen en
papier, toegang tot een welvoorziene postzegelkas en, indien de ambities in de richting
van verhalend proza gaan, een meer dan normale opmerkingsgave.
Julian Maclaren-Ross miste die laatste eigenschap. Hij was een Engelse
verhalenschrijver die volgens Alan Ross, redacteur van het tijdschrift London
Magazine waaraan Maclaren-Ross meewerkte, ‘slechts bij tussenpozen aandacht aan
andere mensen schonk. Het gevolg was dat hij dikwijls moest verzinnen wat hij
verzuimd had waar te nemen’. Maclaren-Ross is een prachtig voorbeeld van het niet
zo zeldzaam type schrijver dat, verstoken van laat ons zeggen observatiedrift, dit
tekort compenseert door het bezit van een reusachtig ego.
Een met zorg getekend portretje van Julian Maclaren-Ross viel aan te treffen in
The Strangers All Are Gone, het afsluitende deel van de memoires van zijn collega
Anthony Powell. In een paar treffende taferelen wordt hij daar getoond als een soort
dandy op zwart zaad, gehuld in lichte kleding en voorzien van een wandelstok met
zilveren knop. Hij straalde volgens Powell iets mediterraans uit, ook al door zijn
eeuwige zonnebril, die intussen ook op de mogelijkheid van geheim agent of terrorist
hintte. Misschien moest die bril hem onherkenbaar maken voor schuldeisers, van
wie hij er blijkbaar minstens evenveel had als lezers. In Powells romancyclus A
Dance to the Mucic of Time wordt Maclaren-Ross opgevoerd als K. Trapnel, een
schrijver die zich uitsluitend en alleen per taxi verplaatst, daar dit vervoermiddel
hem vrijwaart van ontmoetingen met zijn crediteuren.
Het nu gedrukte Memoirs of the Forties bevat de schrijversherinneringen van
Julian Maclaren-Ross. Dit werk verscheen destijds in afleveringen in London
Magazine, maar bleef helaas onvoltooid door de dood van de auteur in 1964. De
boekuitgave is aangevuld met een aantal van zijn korte verhalen.
Ergens in zijn memoires vertelt Maclaren-Ross hoe hij gewaarschuwd werd voor
de ernstige risico's waaraan hij zich blootstelde in het Londense kunstenaarskwartier
Soho, alsmede in het aangrenzende Fitzrovia (zo genoemd naar de in de jaren dertig
populaire schrijverspub The Fitzroy): ‘Het is een gevaarlijke plek, je moet uitkijken.’
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‘Messengevechten?’
‘Nee, een groter gevaar. Je kan er Sohoïtis oplopen, weet je.’
‘Nee, dat weet ik niet. Wat is dat?’
‘Als je Sohoïtis krijgt (...) dan zul je er altijd dag en nacht blijven en geen spat
uitvoeren.’
Helemáál immuun voor deze aandoening zal Maclaren-Ross niet zijn geweest,
daarvoor bevatten zijn bladzijden over de pubs van Soho teveel hartstocht. Zijn
hoofdkwartier werd de Wheatsheaf, Rathbone Place, waar hij in een vaste hoek een
strategische positie innam. De meeste schrijvers van het type dat hij daar zo sierlijk
en eloquent zat te vertegenwoordigen, zijn allesbehalve produktief; hun voorgenomen
werken lossen zich op in golven van drank en spraakwater of vervluchtigen in wolken
van tabaksrook. Maclaren-Ross daarentegen bleef wel degelijk aan het werk, en dit
terwijl zijn schrijversloopbaan allerminst gladjes verliep.
Het verslag dat men hier leest van zijn pogingen om gedrukt of uitgezonden te
worden (hij schreef ettelijke radiohoorspelen), dan wel om zijn geld te krijgen als
hij er een enkele keer in geslaagd was een van zijn literaire voortbrengsels aan de
man te brengen, is het gewetensvolle relaas van een pechvogel. Alle afknappers en
tegenvallers - manuscripten die ongelezen weer op de deurmat ploffen of anders wel
wegraken, drukkers die geen ‘vieze woorden’ willen drukken en al die ellende meer
- worden de lezer meegedeeld met een soort geamuseerde distantie. Daardoor werken
ze hilarisch. De in deze stof ruimschoots aanwezige gevaren van zelfbeklag en
larmoyantie zijn volledig bezworen door de voortdurend volgehouden lakonieke
toon.
Tegelijkertijd moet gezegd dat deze keus voor een puntige, wereldwijze manier
van schrijven een werkelijke zelfanalyse in de weg staat. Pas als Maclaren-Ross zijn
ontmoeting met de dichter Alun Lewis beschrijft (ze zaten toen allebei in militaire
dienst; Lewis zou in 1944 sneuvelen) komt hij er in het voorbijgaan toe zijn eigen
karakter te kenschetsen, aangezien dit volstrekt tegengesteld was aan dat van Lewis.
In die passage dan noemt hij zich ‘arrogant en belerend’, iemand die ‘boosheid en
verachting’ ervaart in de confrontatie met zijn omgeving en die het familieleven
gadeslaat met ‘gefascineerde afschuw’.
Na het verhaal van zijn moeizame start als schrijver, wanneer hij dan ook nog
gewag heeft gemaakt van zijn gevoelens van diepe dankbaarheid jegens Cyril
Connolly die zijn eerste verhalen in Horizon plaatste, horen we eigenlijk niet zoveel
Vervolg op pagina 12
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Het journalistieke genre-portret
De reportages van Elma Verhey, Gerard van Westerloo en Bert
Nienhuis gebundeld

Gerard van Westerloo en Elma Verhey
WILLEM DIEPRAAM

Ons soort mensen door Elma Verhey en Gerard van Westerloo Foto's:
Bert Nienhuis Uitgever: Raamgracht, 221 p., f29,50
Hans Achterhuis
Wat een verademing. Een heel boek waarin geen sociale wetenschapper, bestuurder,
politicus, welzijnswerker of weet ik welke deskundige of intellectueel aan het woord
komt. En dat je misschien juist daarom in één ruk uitleest. Het gewone leven van
gewone mensen, van ‘ons soort mensen’, blijkt uitermate spannend verteld te kunnen
worden, de taal van ‘ons soort mensen’ blijkt vaak heel wat beeldender en
fantasierijker te zijn dan de taal van deskundigen en intellectuelen.
In Ons soort mensen, met als sprekende ondertitel ‘portret van de ruggegraat van
Nederland’, zijn zeven reportages van Elma Verhey en Gerard van Westerloo uit de
bijlagen van de afgelopen jaren van Vrij Nederland gebundeld. De titels ervan mogen
voor het merendeel bekend worden verondersteld. De betreffende bijlagen werden
immers meteen links en rechts geciteerd en becommentarieerd, ze kregen prijzen
van journalisten en sociologen en ze waren steeds direct uitverkocht. De laatste
bijdrage uit deze bundel, ‘De pont van kwart over zeven’, geeft een portret van de
arbeidssituatie van ‘de noeste werker’. In ‘De vlucht in de stacaravan’ en ‘De geheel
verzorgde illusie’ (over de georganiseerde vakantiereizen voor jongeren) gaat het
over diens vrije tijd, terwijl ‘De wintertrek’ het overwinteren van de gepensioneerde
werker in Spanje beschrijft. Het wonen komt aan de orde in ‘De flat’ en in ‘Het verval
van de Smitsstraat’, een Haags getto met alle botsingen tussen Nederlanders en
buitenlanders die bij een verkrottende wijk horen. ‘Achter op de Antillenstraat’
tenslotte beschrijft een buurt waarin, ook al is er eerder sprake van de jeneverfles
dan van de koffiepot, Rudings tante Truus zich misschien best thuis zou voelen.
Wat is nu het bijzondere aan al deze verhalen? Allereerst lijkt het mij dat we hier
met een heel nieuw literair genre te maken hebben. In hun inleiding hebben de auteurs
het zelf over een journalistiek of sociologie ‘van alle dag’. Ondanks de sociologische
prijzen die aan deze reportages uitgereikt zijn, zou ik het liever op ‘journalistiek’
dan op ‘sociologie’ houden. Want het kenmerkende van al deze reportages is nu juist
dat er zo min mogelijk geïnterpreteerd wordt, dat er zo min mogelijk verbanden,
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theorieën of wetmatigheden bij gesleept worden. Sociologie van alle dag zou, als we
het even over dezelfde groep mensen hebben, voor mij de studie Pijn en moeite van
Lillian Rubin zijn over het leven van Amerikaanse arbeidersgezinnen. Want ook
Rubins boek berustte voor een groot deel op interviews, op zorgvuldig luisteren,
maar naast de goed gekozen fragmenten uit interviews bevat haar boek ook veel
sociaalwetenschappelijke interpretatie in sociaalwetenschappelijke taal. In Ons soort
mensen is dit laatste nagenoeg afwezig. De geïnterviewden komen direct aan het
woord, hun uitspraken worden niet gebruikt om een of andere theorie te ondersteunen
of te weerleggen, er is geen wetenschapper die ze vertaalt naar de lezer of ze
interpreteert voor beleidsmakers.
Bovendien zijn Elma Verhey en Gerard van Westerloo, zoals het goede journalisten
betaamt, ook zelf op onderzoek uitgegaan, iets wat van de meeste sociologen, ondanks
al hun participerende observatie, nauwelijks gezegd kan worden. Beide journalisten
hebben niet alleen maar zorgvuldig geluisterd naar wat ‘ons soort mensen’ te zeggen
had, ze beschrijven ook nauwkeurig het decor waarin door hen geleefd wordt. Zo
reconstrueren ze in een spannend detectiveverhaal de geschiedenis van de bouw van
een Tilburgse flat, zo achterhalen ze in een ‘eigendomsgeschiedenis’ van de
Smitsstraat hoeveel er verdiend is aan een verkrottende stadswijk. Bij dit eigen
journalistieke onderzoek horen ook de nauwgezette beschrijvingen - van de buggy-tour
in de volledig verzorgde jongerenvakantie tot de ligging van het caravanpark waar
de bewoners van de oude wijken van Den Haag en Rotterdam naar toe vluchten.
De foto's van Bert Nienhuis vormen hierbij meer dan een integraal onderdeel van
de tekst. Soms zegt één foto meer, of in elk geval iets anders dan de beschrijvende
stukken tekst kunnen doen. Neem nu het portret van Camping Bruggenhof. De tekst
zegt het zo: ‘Links raast het snelverkeer over de A16 van Rotterdam naar Breda.
Rechts stroomt de Dortse Kil. Voor u walmt de olieraffinaderij van de
Moerdijkvlakte.’ Aldus de zeer sprekende beschrijving van de locatie van de camping.
Maar je moet de foto naast de tekst hebben gezien om het echt te kunnen bevatten.
Die geeft het gehele beeld in één keer, de idylle van het ‘eruit zijn’, van de
stacaravans, de nette tuintjes, de tv-masten op de caravans, met op de achtergrond
het allesoverheersende Moerdijkcomplex met zijn dreigende pijpen en olietanks.
Zo vertellen de foto's vaak het verhaal van de tekst nog eens op eigen wijze.
Evenzeer als de tekst zelf laten bijvoorbeeld de foto's van de Nederlandse bejaarden
op wintertrek zien dat het hier niet simpelweg gaat om een gezellige vakantie naar
de zon. Dat vriendelijke beeld werd mede gesuggereerd door het enige
sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar deze groep ouderen. Verhaal en foto's
maken echter duidelijk dat er vaak heel andere motieven aan deze massale
overwintering ten grondslag liggen. Voor verreweg de meesten is het een vlucht uit
het eigen land, waar de ouderen steeds meer betutteld en apart gezet worden.
Bij het lezen van de verhalen van de 213 mensen die in dit boek aan het woord
komen, krijg je het als gemiddelde lezer vaak benauwd. Je herkent, zij het dan als
buitenstaander - want ‘ons soort mensen’ zelf is nauwelijks een lezer - hun verhalen.
Als buitenstaander heb je het in reële confrontaties met ‘ons soort mensen’ tenslotte
ook wel eens benauwd gehad. Je hebt je soms geërgerd als je met hen in aanraking
kwam, aan het racisme in de oude wijken, aan het massatoerisme dat je overal
achtervolgt, aan de kleinburgerlijkheid en bekrompenheid die zo openlijk ten toon
worden gespreid.
Deze gevoelens steken soms heel even de kop op in de beschrijvingen van Verhey
en Van Westerloo. Dat geeft je tenminste een korte identificatiemogelijkheid. Maar

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

gelukkig is deze kans om even afstand te nemen slechts sporadisch aanwezig. Wat
verreweg overheerst zijn de verhalen zelf, waar je meestal, net als Verhey en Van
Westerloo, geen ‘weerwoord’ op hebt. Waar je dus gewoon naar moet luisteren.
Als er namens ‘ons soort mensen’ wordt gesproken, treedt dit effect niet op. Dan
ligt het weerwoord al in de beschrijving besloten. ‘Ons soort mensen’ is dan immers
van meet af aan het object van de groepen die ‘namens hen’ het woord pretenderen
te voeren, van maatschappijkritische welzijnswerkers en linkse politici. In deze
reportages worden zij daarentegen nergens object, zij blijven zelf volledig aan het
woord. Met als onvermijdelijk gevolg dat je als modale linkse lezer soms met de
mond vol tanden staat. Als dat laatste bereikt wordt, zou dat zeker niet het minst
heilzame effect van deze reportages zijn.
■

Soho
Vervolg op pagina 11
meer over Maclaren-Ross zelf. Het gaat des te meer over pubs, en de ontmoetingen
- al dan niet in zulke oorden - met zijn vakbroeders: Dylan Thomas, Graham Greene,
alsook met schilders en uitgevers. De spitse, luchtige toon blijkt hier enkele
buitengewoon rake portretjes op te leveren, maar het lot van de auteur zelf moet je
destilleren uit wat je hier en daar tussen de regels leest, dan wel in de inleiding van
Alan Ross of de memoires van andere tijdgenoten (behalve Anthony Powell
bijvoorbeeld nog Anthony Cronin). Zijn afschuw van ‘familieleven’ ten spijt is
Maclaren-Ross twee keer gehuwd geweest en ook vader geworden. Hij leefde van
zijn schulden, veelal in hotelletjes, maar voor een nachtje op een bank in het park
schrok hij als het moest ook niet terug.
Zijn ego leefde hij ongebreideld uit in een reeks met grote overtuiging gespeelde
rollen. Zijn ‘Mr. Hyde’ - de naam waaronder veel barkeepers hem kenden - was een
even zwierige als sinistere figuur. De rol van Soho-boulevardier, door middel van
die stok met zilveren knop van een Edwardiaanse toets voorzien, moet hem in de
verwarring van zijn periode - de akelige jaren veertig - een vorm van houvast hebben
geboden, een eigen onvervreemdbare indentiteit.
Waarschijnlijk is de vlucht in de camaraderie van Soho en Fitzrovia voor de Engelse
schrijvers van Maclaren-Ross' generatie een nogal verleidelijke reactie geweest op
de verschrikkingen van hun tijd. Dylan Thomas is er ook een voorbeeld van. Hun
voorgangers van de jaren dertig konden zwelgen in de luxe van ‘revolutionair’ zijn,
liefst op wereldbestormende wijze - zelf zaten zij te wachten op de oproepkaart voor
de dienst, werden ze op de meest directe manier in aanraking gebracht met de
realiteiten van oorlog en fascisme. Op zijn minst was er de Blitz, de verduistering,
het tekort aan brandstof of - voor een schrijver niet minder rampzalig - aan papier.
Over wat ervaringen in het leger kunnen betekenen voor een literator, wordt men
in Memoirs of the Forties vooral ingelicht via enkele prachtige korte verhalen. Ook
in zijn verhalend proza werkt Maclaren-Ross' ingehouden en laconieke toonzetting
hoogst effectief. Het hier opgenomen zestal competent tot gehaaid geschreven,
bitter-geestige vertellingen smaakt beslist naar meer.
■
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Graham Greene
Vervolg van pagina 4

BP

jaren twintig achtereenvolgens de USSR, Spanje, Hitler-Duitsland,
Nederlands-Indië, Korea, Nieuw-Guinea, Ambon, Suriname en Aruba bezocht en
beschreef: geheime gesprekken voerde met Henk Sneevliet, Jef Last, Anton Mussert,
Mohammed Hatta, Westerling, Bung Karno, Chris Soumokil, Desi Bouterse en
Bettico Croes, alsmede bevriend is met Schillebeeckx én monseigneur Gijsen, en
zo'n man zou dan zeggen: ‘Ach, verveling. Ik ga hier anders dóód!...’
Le Carré zei over Greene dat hij politiek en religieus gezien nog immer in de jaren
dertig leeft. Greenes antwoord was dat dat niet waar was, maar dat er volgens hem
inderdaad sinds de jaren dertig nauwelijks iets is veranderd. Ik denk dat het anders
ligt en dat het antwoord binnen de opbouw van Greenes imposante reeks romans
ligt, maar Greene ontkent ook dát: ‘Er is een schrijver Graham Greene en heel soms
komt die een andere Graham Greene tegen’ (The Other Man). Met andere woorden:
mij leer je niet kennen uit mijn boeken.
De drieëntwintig romans van Greene zijn in drie fasen te splitsen. In de eerste
periode, vanaf 1930, is elke roman en thriller niet meer dan een spannend verteld
verhaal, waarachter een wat romantische maatschappijkritiek (Oxford!) schemert. A
Gun for Sale uit 1936 bijvoorbeeld heeft het nogal stereotiepe idee dat alle kapitalisten
schoften zijn; datzelfde idee speelt ook in het een jaar eerder gepubliceerde England
Made Me. Greene zal dat niet meer loslaten, maar vanaf z'n eerst bestseller, Brighton
Rock, in 1938, wordt duidelijk dat hij in de knoop komt te zitten met zijn lidmaatschap
van de rooms-katholieke kerk. Vanaf die roman worstelen de hoofdfiguren nog wel
met een corrupte samenleving, maar vooral met de betwistbaarheid van de eigen
katholieke geloofskeuze. Hoogtepunt in dat opzicht is de ‘Mexicaanse’ roman The
Power and the Glory. Acht jaar en een wereldoorlog later lijkt Greene een keuze te
hebben gemaakt. In The Heart of the Matter (1948) is de politieman Scobie betrokken
bij hulpverlening aan slachtoffers van een bootramp. In een nonnentehuis mag hij
een zwaar zieke jongen voorleden, maar treft uitsluitend zeer stichtelijke katholiek
voorgeschreven lectuur aan. Scobie aarzelt, maar wil ten slotte de doodzieke jongen
niet teleurstellen, slaat het missieboek open en begint, onder de pretentie van
voorlezen, een zeer spannend avontuur te vertellen. Greenes eigen keuze lijkt
duidelijk: waar eerst nog typisch religieuze trefwoorden zijn thema willen uitdrukken,
‘Grace’ en ‘Sin’, worden dat na de oorlog (‘Ik ben inderdaad “anders” gaan denken
door de “Blitz” in Londen,’ zegt hij tegen Allain) weer de seculiere begrippen
‘Innocence’ en ‘Corruption’. En pas als hij ook privé-moeilijkheden (huwelijk)
definitief verwerkt heeft (The End of the Affair), is hij in staat te manifesteren wat
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altijd al latent aanwezig was: in 1951 verschijnt zijn politiek geladen meesterwerk
The Quiet American over Indo-China, waarmee hij de worsteling tussen ‘geloof’ en
‘politiek’ ten gunste van de laatste lijkt te hebben beslecht. Zonder het katholicisme
overigens los te laten, is hij pas dán in staat tot de vriendschappen met uitgesproken
linkse wereldleiders als eerst Ho Chi Minh, later Castro, Allende en de Sandinisten.
Pas vanaf Indo-China pleegt hij, die voortdurend zegt ‘I'm not committed’, politieke
dáden: een nooit onthulde geheime missie voor de Vietminh, de goederensmokkel
naar Castro's rebellen, de wapenbemiddeling voor het Sandinistisch front. En pas
daarna zet hij openlijk zijn reputatie (‘Greene - the main British literary-export’)
voor de ‘goede zaak’ op het spel: The Honorary Consul tegen Argentinië, The
Comedians tegen Papa Doc Duvalier, Travels with my Aunt, waarvan de
Duits-Paraguaanse president Stroessner naar verluidt hysterisch werd, J'Accuse,
waarin hij zichzelf vooral als strijdend persoon, en minder als auteur, presenteert.
En nu Getting to Know the General, waarin Greene door een Panamese president
gevraagd wordt over te komen, zijn landje te bekijken en zijn standpunt, tot aan de
onderhandelingstafel in Washington, te ventileren over de Amerikaanse dominantie
in de Kanaal-zone.

Mengelmoes
Waar het begrip ‘geloof’ of ‘katholiek’ nog valt, is dat in zeer afstandelijke zin, zoals
u en ik het erover kunnen hebben. Hoewel het natuurlijk niet voor niets is dat Greenes
hart zo uitgaat naar het nog altijd overwegend katholieke Midden-Amerika, komt
die motivatie nergens expliciet of impliciet naar voren. Integendeel, in het voorwoord
zegt Greene ingegaan te zijn op de uitnodiging omdat ‘in die landen politiek zelden
heeft betekend een simpel elkaar afwisselen van twee partijen, maar het is altijd een
kwestie van leven en dood geweest’.
Dat simpele zinnetje tekent zijn zo paradoxale, bijna opportunistisch aandoende
ideologie: Greene is een romanticus voor wie begrippen als ‘goed’ en ‘kwaad’ niet
volgens tevoren getrokken lijnen vastliggen, maar bepaald worden door de
mengelmoes aan ‘verleden tijd’ waarin hij zijn katholieke opvattingen heeft
geprobeerd te verzoenen met zijn linkse voorkeuren. De resultaten daarvan zijn uniek
en zelfs verademend in een wereld die stijf staat van dogma's, trends en blokken,
maar ook buitengewoon vaag: Graham Greene kiest voor dat communisme dat wel
eens aan zijn Heiland wordt toegeschreven: het opkomen voor de ‘underdog’, het
dondert nauwelijks wie dat is. Het dondert evenmin of die underdog religieus dan
wel atheïst is (Greene zelf is het zo langzaam aan beide, getuige bijvoorbeeld de
komische, maar tegelijkertijd bloedserieuze dialogen tussen monseigneur Don Quixote
en de marxist Sancho in Don Quixote).
Zó kan hij op hetzelfde moment Mosje Dajan (en diens Zesdaagse oorlog)
bewonderen én opkomen voor het Palestijnse volk; de Russische inval in
Tsjechoslowakije veroordelen, maar die in Afganistan rechtvaardigen; de Sandinisten
toejuichen, en de door zijn eigen landgenoten gemartelde IRA-gevangenen afdoen
met ‘terroristen’. ‘Disloyalties,’ ‘political disloyalties’, is een ‘Greene’-woord. Zo'n
term is een vondst, zelfs moedig als je er goed over nadenkt.
Veel mensen hebben zich afgevraagd hoe Greene toch altijd, precies op tijd naar
het lijkt, in landen terechtkwam waar bij wijze van spreken geen dag later de revolutie
losbarstte (Cuba - het Varkensbaai-incident, Indo-China - aan de directe vooravond
van de Amerikaanse bemoeienis, Kenia - de opstand van de Mau-Mau,
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Tsjechoslowakije - de val van Dubcek, Chili - de val van Allende, Argentinië - de
politieke ontvoeringen; zelfs de Panamese generaal verongelukt in Getting to Know
the General, vastbesloten om indien nodig de Amerikaanse troepen voor ‘zijn’ kanaal
te bevechten). Sommigen hebben daar oprecht de gedachte bij uitgesproken dat
Greene, onder de ‘cover’ van wereldberoemd auteur, spion is (‘Eens in de “Service”,
altijd in de “Service”.’). En inderdaad, wie hem tegen de journaliste Marie-Françoise
Allain hoort zeggen: ‘Een schrijver moet in staat zijn over te steken, van kamp te
veranderen in een mum van tijd... In plaats van de ene kant of de andere te kiezen,
kies ik beide kanten, liever dan geen keus te maken,’ die kan zich best afvragen of
Greene, veel meer dan zijn goede vriend Philby, niet de perfecte dubbelspion is.
‘It's the human factor,’ zo verklaart hij zijn complexe gedrag en standpunten. Dat
zal het dan wel zijn, mits je het leest als The Greene Factor.
■
‘Getting to Know the General’ door Graham Greene, Uitgever: The Bodley Head,
f46,80.
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Een passie om beroemd te worden
Honderd jaar geleden, eind oktober 1884, overleed in Parijs Marie
Bashkirtseff. Ze was schilderes, maar werd beroemd door haar dagboek.
Ze begon op haar twaalfde te schrijven en stopte tien dagen voordat ze,
drieëntwintig jaar oud, aan tuberculose overleed.

Honderd jaar geleden stierf Marie Bashkirtseff
Kees Kuik
Tijdens een vakantiereis door Spanje krijgt een jonge Russische schilderes het
plotseling in haar hoofd aan te bellen bij het bagno van Granada om te kijken of ze
er een model kan vinden om te schilderen. De volgende dag poseert een van de
misdadigers voor haar en 's avonds noteert ze in haar dagboek, dat het niet helemaal
gelukt is het louche karakter van ‘die arme duivel’ weer te geven. De man bleek geen
al te grote misdaad begaan te hebben. ‘Dat heeft me misschien verhinderd hem het
criminele uiterlijk te geven dat hij heeft. Want hij heeft een kop om alles te doen.’
Aan het woord is Marie Bashkirtseff, twintig jaar oud en geboren in de Oekraïne
uit een familie die behoorde tot de rijke landadel. Haar ouders waren vroeg gescheiden
en als negenjarige was ze met haar moeder en enkele andere familieleden (plus een
lijfarts) naar West-Europa gekomen, waar ze in Baden-Baden, Wenen, Nice en Rome
kennismaakte met de heerlijkheden van het mondaine leven.
In Nice begint ze, twaalf jaar oud, een dagboek. Een mooi meisje, dat er enkele
jaren ouder uitziet dan ze is, dol op uitgaan en mooie kleren en smachtend verliefd
op een oudere man, een Engelse hertog. Tot zover niets bijzonders. Maar ze is
bovendien intellectueel en artistiek ongewoon begaafd, verbluffend vroegrijp, en
wordt gedreven door een alles overheersende passie: beroemd worden. Dat mag zijn
als gevierde ‘vorstin’ aan de zijde van haar hertog, of anders als een in alle
wereldsteden bejubelde zangeres. De hertog trouwt echter met een ander en een
zangcarrière wordt in de kiem gesmoord, als haar inderdaad veelbelovende stem
door een keelkwaal wordt aangetast.

Ze is dan intussen vijftien jaar geworden en verblijft in Rome, sinds eeuwen de
droomstad van alle artistiek begaafden. In haar dagboek doet ze verslag. Haar
observaties zijn scherp, voortreffelijk geformuleerd, en graag ook een beetje vilein,
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zoals in het relaas van een audiëntie in het Vaticaan. Over de paus: ‘Hij leunt op een
stok met een ivoren knop (...) en laat zijn onderlip hangen als een oude hond.’ Niet
zonder koketterie vermeldt ze ook, dat er kardinalen waren die naar haar keken zoals
dat gebeurt bij het uitgaan van de opera in Nice.
Maria Konstantinovna bezit een tomeloze energie en een veelzijdige belangstelling.
Ze speelt piano en citer, tekent en schildert, bezoekt theater en opera, spreekt vier
talen vloeiend en kent de literatuur van die talen, legt zich toe op Latijn en Grieks.
Maar bovenal is er het verlangen beroemd te worden. God moet haar daarbij helpen
en op bijna iedere bladzij wordt Hij daartoe opgeroepen.
Hoe die vroege intellectuele ontwikkeling tot stand is gekomen, wordt uit het
dagboek niet duidelijk. De omstandigheden waren niet onverdeeld gunstig. Behalve
tijdrovende (en steeds meer verfoeide) eisen van het society-leven waren er de vele
en langdurige reizen. Vooral de herhaalde bezoeken aan het land van herkomst waren
grote ondernemingen. Tijdens een van die reizen schrijft ze (aangekomen in de buurt
van Kiev): ‘Ik heb er al 86 uur sporen op zitten en er resten me nog 30.’ Maurice
Barrès, een van haar vroege bewonderaars, noemde haar ‘Notre-Dame du
Sleeping-car’.
Vrijwel vanaf het begin is het dagboek bestemd geweest om ooit gepubliceerd te
worden. Eén manier om te blijven voortbestaan en misschien wel beroemd te worden.
Als ze dertien is, schrijft ze: ‘Hier is een vrouw met al haar gedachten en haar
verwachtingen, teleurstellingen, gemenigheden, goede kanten, verdriet en vreugden.
Ik ben nog wel niet helemaal een vrouw, maar ik zal het zijn. Men zal me kunnen
volgen vanaf mijn kinderjaren tot aan de dood. Want het leven van een
[Vervolg op pagina 16]

Geklutst
Ten Braven
De houding van echte schrijvers tegenover hun scheppingen kan uiterst tegenstrijdig
zijn. Soms doet een romancier alsof zijn produktie niet wezenlijk verschilt van wat
een bakker bakt: het is allebei gespecialiseerd vakwerk. Maar zodra het gaat om
overheidsmaatregelen blijkt toch dat de Vakbond voor Schrijvers in grote meerderheid
vindt dat het Rijk terecht de boekproduktie steunt via het Fonds voor de Letteren,
terwijl een vergelijkbaar Fonds voor het Bakwezen door niemand wordt nagejaagd.
Een soortgelijke discrepantie kun je constateren tegenover de vraag in hoeverre
een eenmaal geschreven literaire tekst onaantastbaar is. Hele faculteiten vol
wetenschapsbeoefenaren buigen zich over manuscripten uit het Letterkundig Museum
om vast te stellen of op een bepaalde plaats door de schrijver een komma of een
puntkomma werd beoogd. Een uitgever van poëzie laat de drukproeven wel zesmaal
corrigeren want een gedicht met een zetfout erin is een wanprestatie die grenst aan
heiligschennis. Men drijft dit standpunt zelfs zo ver dat Stuiveling eenstemmig werd
verweten dat hij in Multatuli's werken de spelling had gemoderniseerd, terwijl E.
Douwes Dekker, die zelf destijds bewust tegen alle regels in spelde, de hooggeleerde
Garmt waarschijnlijk postuum heel dankbaar is voor de moeite die hij zich heeft
gegeven de Havelaar zo eigentijds mogelijk uit te geven.
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Bedoelde voorstanders van de onaanraakbaarheid van literatuur gaan merkwaardig
genoeg weer niet zo ver dat ook de typografie gebonden moet blijven aan de
gewoonten in de tijd van de auteur. Een kloeke moderne drukletter en actueel ogende
bladspiegel worden alom toegejuicht; zelfs mag wel van het verouderde
dichtersprincipe worden afgeweken dat iedere versregel met een hoofdletter moet
beginnen.
Blijkbaar zijn er nog glijdende grenzen als je wilt weten waar je de tekst feitelijk
begint aan te tasten. De ch achter mens moet blijkbaar gehandhaafd blijven van de
preciezen, maar op het punt van vlakverdeling, vignetten en de drukletter is men
eerder rekkelijk.
Zelf zou ik als editeur of uitgever - mocht u het mij vragen - de nuchterheid hoog
houden: aan de inhoud, het eigenlijke gedachtengoed van de schrijver, mag je niet
komen, maar hoe je de tekst verder presenteert is een kwestie van smaak voor
spellingsgeleerden, vormgevers en typografen. Nu zou je denken dat die basiseis aan
de inhoud van het geschrevene mag nooit gedokterd worden de communis opinio is
van alle letterlievenden. Maar tot mijn verbijstering blijkt er voor één branche van
de literatuur een uitzondering te worden gemaakt. En dat zijn toneelstukken. Van
Vondel tot Heijermans en van Molière tot Strindberg is geen tittel of jota veilig.
Onlangs zag ik op de televisie in een uitzending van de Open Universiteit, hoe
een regisseur vlotweg in Vondels teksten zat te krassen en even later hoe men bij
een repetitie zich collectief inspande om Shakespeares bedoelingen aan te randen.
En niemand die het gek vindt.
Als lezer ben ik gewoonlijk een thuisgebruiker, maar nu las ik pas in al mijn kranten
dat toneelgroep Baal zo prachtig speelde in De Dibboek van S. Anski en dus ging ik
daar, niets kwaads vermoedend, ook eens kijken. En inderdaad: het was wáár: vrijwel
geen pagina van het stuk was gespaard gebleven. Bewerkster Judith Herzberg, zelf
toch een eersteklas poëte en lettervriendin, had iedere zin naar eigen smaak
herschreven; de plaats en tijd van handeling veranderd; de regie-aanwijzingen en de
helft van de scènes genegeerd en de staart geheel gecoupeerd, waardoor zelfs de
betekenis van het dramaals-geheel honderdtachtig graden was omgedraaid. Mag dat
soort literaire verkrachting dan wél, terwijl men elders al treurt als er een letter wordt
gewijzigd?
Ja, dat mag. Of liever: het moet, zei Judith Herzberg de volgende dag in een
zelfgeschreven interview voor NRC Handelsblad: ‘hoe meer die tekst door een ander
zich wordt toe-geëigend, hoe mooier het is’.
En geloof nu maar niet dat het verschil erin zit, dat een opvoering tijdgebonden
is en een teksteditie blijvend. Want Stuivelings Havelaar is ook maar een tijdelijk
jasje om een roman die op afroep weer authentiek kan worden afgedrukt.
Nee, de toneelmakers zullen zeker zeggen, net als de typografen: het komt eropaan
een tekst uit een andere tijd aan te passen aan het stijlgevoel, de ideeën en de actualiteit
van vandaag. Zelf zou ik menen dat De Dibboek, als die kennelijk zo extreem moet
worden omgewerkt, maar beter ongespeeld had kunnen blijven.
Uitvoerende muzikanten zijn er tegenwoordig al op tegen als je een toeter gebruikt
die niet net zo klinkt als Mozarts eigen toeter. En in de beeldende kunst hoor je ook
zelden over adaptatie: iemand wil een prachtig oud schilderij ophangen; het past
alleen niet in zijn moderne interieur. Maar omdat hij zijn Joodse Bruidje (of haar
reproduktie) toch met alle geweld aan de muur wil hebben, laat hij het doek
gedeeltelijk overschilderen en bijknippen, zodat het beter bij de gordijnen kleurt....
Dat is ‘not done’.
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En wat zou Judith zeggen als ik morgen haar eigen gedichten ‘mij zoveel mogelijk
toe-eigende’ en in die geklutste vorm op de markt bracht, terwijl ik toch haar naam
op de titelpagina liet staan? Zij zou, denk ik, terecht vrij woedend worden. En dat
geldt ook voor Anski, rusteloos woelend in zijn graf, tijdens de voorstellingen van
Baal.
■
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[Een passie om beroemd te worden - vervolg]
mens, een heel leven, zonder een enkele vermomming of leugen, is altijd iets groots
en boeiends.’

Fundamentele onvrede
Vanaf haar zestiende jaar, ze woont dan definitief in Parijs, is al haar aandacht gericht
op de schilderkunst. Ze is leerling van een academie en schildert tien uur per dag.
Ze maakt duidelijke vorderingen, maar is vrijwel steeds ontevreden over haar werk.
De kritische instelling die ze heeft tegenover alle levensverschijnselen kenmerkt ook
haar oordeel over zichzelf. Ofschoon er geluksmomenten zijn, overheerst een
fundamentele onvrede. De roemzucht die zich nu heeft gefixeerd op haar schilderkunst
maakt haar niet blind. Ze is er zelfs van overtuigd dat ze geen uitzonderlijk talent is
(al hoopt ze dat anderen zullen denken van wel). Met de energie die overblijft werpt
ze zich 's avonds op de literatuur en de geschiedenis. Ze leest Tolstoj, Balzac, Zola
en Stendhal, maar ook Michelet en Taine.
Van haar familie, met wie ze in het riante huis bij het Parc Monceau samenwoont,
vervreemdt ze steeds meer. Werd aanvankelijk ook in haar opvatting de wereld in
tweeën gedeeld volgens de scheidingslijnen van (adel)stand en titels, nu gelooft ze
in een andere hiërarchie. Haar nieuwe elite bestaat uit de intellectueel en vooral
artistiek begaafden contra de onwetende en ongevoelige massa. Tot die massa behoren
ook de opgeblazen leeghoofden die de diners en soirées van haar moeder opluisteren.
Kunstenaars zijn hogere wezens, en als een nog jonge, bewonderde leermeester
wegkwijnt aan een dodelijke kwaal, klaagt ze dat zo iemand moet sterven, terwijl
conciërges gezond blijven.
Men maakt wel onderscheid tussen een zogenaamd anekdotisch dagboek en een
journal intime. Anekdoten ontbreken zeker niet in het dagboek van Marie Bashkirtseff
(ze ziet de beroemde Renan in een rijtuig voorbij komen en stelt vast dat hij sprekend
lijkt op het borstbeeld dat ze van hem gezien heeft; en de indrukkende begrafenis
van Gambetta wordt uitvoerig beschreven), maar het journaal is toch vooral het
verslag van een reis door het eigen innerlijk. Er is de duidelijke behoefte de eigen
ervaringen en gevoelens te analyseren, waarbij de lezer keer op keer verbaasd staat
over het psychologisch inzicht van de jonge schrijfster.

Gedrevenheid
Hevigheid van gevoelens en een gedrevenheid die niet genoeg heeft aan één terrein
om zich te uiten. Ze schildert niet alleen, ze beeldhouwt, musiceert, leest veel, schrijft
veel. ‘Er zijn momenten dat men zich, naïef, tot alles in staat acht (...). Het is een
vuur dat je verslindt. En aan het eind staat de dood, onvermijdelijk, of ik mezelf
verteer in ijdele verlangens of niet.’
Maar het zijn niet alleen verlangens die haar verteren. Haar gezondheid geeft reden
tot bezorgdheid. De keelkwaal die haar stem aantastte was een voorbode. Een paar
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jaar later wordt haar gehoor slecht, een handicap die ze angstvallig probeert te
verbergen. De oorzaak blijkt te liggen bij een longtuberculose. Het dagboek biedt
over een aantal jaren gespreid een navrant overzicht van de onmacht van de
toenmalige medische wetenschap ten aanzien van deze ziekte. Het blijft bij
waarschuwingen zich te ontzien (waar nooit gevolg aan wordt gegeven) en zinloze
therapieën. Hoop en vrees wisselen elkaar af en de kans op een vroege dood staat de
patiënte levensgroot voor ogen. Het verlamt haar werkkracht niet. In 1883 worden
enkele stukken van haar
Vervolg op pagana 18

Geletterd?
3

In Geletterd? worden lezers uitgenodigd de drie hier afgedrukte citaten uit de
Nederlandse literatuur te achterhalen: wie is de schrijver en uit welk boek? Uit
de goede antwoorden wordt één winnaar gekozen die zich mag verheugen op
een boekenbon van f30, -. Inzendingen tot donderdag 20 december opsturen
naar: Geletterd? Vrij Nederland, Postbus 1254, 1000 BG Amsterdam. De
oplossing staat in Geletterd? 4 van 5 januari. De citaten zijn gekozen door Diny
Schouten.
1. De jongen kwam weg, en wel op een draf; juist niet omdat het zo warm, maar
omdat hij een jongen was en een aardiger fooitje had gekregen dan hij verwacht
had, waar daarenboven zijn vader niet van wist.
2. En menig moe man, die zijn avondmaal
Nam, luisterde, als naar een oud verhaal,
Glimlachend, en een hand die 't venster sloot,
Talmde een poze wijl de jongen floot.
3. Alle jongens van vijftien schrijven gedichten, maar alleen zij die er voor in de
wieg zijn gelegd houden het vol. En een aantal, natuurlijk, dat nergens anders
voor deugt.

Oplossing Geletterd? 2: (1 december)
1. Multatuli, Woutertje Pieterse
2. Harry Mulisch, Ongerijmdheden (uit: De wijn is drinkbaar dank zij het
glas; ook in: Komrij, De Nederlandse poëzie van de negentiende en
twintigste eeuw)
3. Nescio, Boven het dal (de schets ‘Kortenhoef’)
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Winnaar: J. Maalderink, Vlissingen
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Hoe geblokkeerd was de destalinisatie?
Een eerlijke beoordeling van het verleden van de CPN
Onder de banier van het Stalinisme door Arnold Koper Uitgever: Van
Gennep, 312 p., f32,50
Erik van Ree
In zijn recente boek Onder de banier van het stalinisme bespreekt politicoloog,
Groene-redacteur en CPN'er Arnold Koper de partijstrijd in de CPN van de jaren
veertig en vijftig. Een boek dat een onverbloemde stellingname bevat tegen het
beruchte ‘Rode Boekje’ van Marcus Bakker. Omdat het werk geschreven is door een
CPN'er zal het de geschiedenis in gaan als zelfkritiek van deze partij, alhoewel die
partij daar als zodanig eigenlijk geen deel aan heeft. Naast zijn actuele betekenis is
het een boeiend geschreven geschiedenis geworden.
De ondertitel ‘een onderzoek naar de geblokkeerde destalinisatie van de CPN’
geeft in een notedop de stelling van de auteur weer. Het proces van destalinisatie dat
in de internationale communistische beweging vanaf 1956 op gang kwam - en toen
ook haar weerklank vond op het achttiende partijcongres van de CPN dat jaar - is
volgens Koper na korte tijd doodgebloed. Paul de Groot en zijn ‘jonge Turken’ (de
nu al weer bezadigde heren zoals Bakker en Hoekstra) zouden de liberalisering een
rigoureus halt toe hebben geroepen. De gematigd anti-stalinistische groep
verzetsveteranen zoals Gortzak en Wagenaar werden verwijderd en met het
negentiende partijcongres in 1958 was de stalinistische restauratie een feit. Pas na
1977 zou de destalinisatie van de CPN inzetten. Aldus Koper.
De motivatie van de auteur om de geschiedenis zo te schetsen is duidelijk: als
CPN'er wil hij een eerlijke beoordeling van het verleden van zijn partij maken, schoon
schip maken. Het aangename van het boek is dat hem dit inderdaad lukt zonder in
overdreven geweeklaag en veroordelingen te vervallen. De oorsprong van de
conflicten die aan het eind van de jaren vijftig tot een uitbarsting kwamen lag al in
de oorlog. In 1943 werden twee van de drie leiders van de illegale CPN door de nazi's
gepakt. Alleen De Groot wist te ontsnappen. Ook de tweede CPN-leiding, waarin
onder andere Daan Gouloze zitting had, werd al spoedig door de Gestapo
uiteengeslagen. Pas de derde illegale leiding, met onder andere Gerben Wagenaar,
wist uit handen van de nazi's te blijven. Vanaf 1943 hield partijchef De Groot zich
ondergedoken en nam geen deel meer aan het illegale werk. Toen hij na de oorlog
weer opdook was een van zijn eerste daden de opheffing van de CPN voor te stellen
die in een groter progressief verband zou moeten opgaan. Zoals in de stalinistische
traditie past zouden vijftien jaar later de gedragingen van de diverse prominente
partijleiders in de oorlogsjaren worden gebruikt om elkaar te besmeuren en verdacht
te maken. Hoogtepunt hiervan was het rapport De CPN in de oorlog (‘het rode
boekje’) van Marcus Bakker.

Rechtse groep
Volgens dit rapport was de leiding van de illegale CPN vanaf 1943 in handen van
een ‘rechtse groep’ die samenwerking met het Nederlandse en Engelse imperialisme
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nastreefde. Dit stond in het kader van het project om een afzonderlijke vrede met
Hitler te sluiten zodat de Sovjetunie alleen zou komen te staan. Met terugwerkende
kracht werden verzetsmensen als Gortzak en Wagenaar nu dus als imperialistische
agenten, ja halve collaborateurs en verraders afgebeeld. Koper schetst uitgebreid en
zeer gedegen de ontwikkelingen in de jaren vijftig die voorafgingen aan het
verschijnen van dit rapport. In feite was er sprake van een conflict over een tweetal
punten. De eerste kwestie betrof de vraag hoe serieus Chroesjtsjovs destalinisatierede
van 1956 moest worden genomen. Paul de Groot en Co. vonden de ontmaskering
van de misdaden van de despoot maar een beetje genant en wensten zo spoedig
mogelijk tot de orde van de dag over te gaan. Zijn tegenvoeters echter, zoals Wagenaar
en Gortzak, was dit te gortig. Zij wensten ook wel eens te bespreken of de
‘persoonsverheerlijking’ misschien niet schadelijk op de CPN had uitgewerkt. Het
was met name om deze reden dat de groep-De Groot in klassiek stalinistische stijl
al haar venijn over deze oude kameraden uitstortte. Bij nalezing van alle geuite
beschuldigingen, die Koper zo mooi op een rijtje zet (de oppositie hoorde tot ‘de
pro-fascistische delen van de sociaal-democratie’) wordt weer eens glashelder in
welke mate het stalinisme een vorm van politieke pathologie genoemd kan worden.

Henk Hoekstra en Marcus Bakker

Minder sterk vond ik de analyse die Koper geeft van het tweede grote conflict dat rond de Eenheidsvakcentrale. Na de oorlog werd vanuit communistische kring
een nieuwe vakbewegingsorganisatie opgezet die in eerste instantie grote successen
boekte. Niet lang daarna echter doemde de vraag op of deze EVC naast het NVV
zou kunnen blijven bestaan. Tot een fusie was het fel anti-communistische NVV
namelijk niet bereid. De Groep rond De Groot vond dat de EVC geen lange
termijnperspectieven had en beter kon verdwijnen. Koper wijst er terecht op dat
hierin de typisch stalinistische controlezucht van de partij over de vakbond meespeelde
en dat bovendien op grove wijze over de EVC'ers zelf werd heengewalst. Vanuit
deze optiek krijgt de oppositionele groep in de CPN die de EVC wou handhaven een
sympathieke behandeling in dit boek.
Het conflict had echter ook een heel andere kant. De EVC belichaamde een meer
links-radicale traditie in de Nederlandse arbeidersbeweging en wat Koper - samen
met De Groot - de ‘rechtse groep’ noemt was als zodanig de hoeder van dit
links-radicalisme. De oriëntatie van De Groot en de nieuwe kaders op het NVV was
niet alleen een tactische kwestie om weerspannig vakbondskader onder controle te
krijgen naar een reële stap naar ‘rechts’, en daarmee van het stalinisme af. Wat het
vakbondsconflict betreft was in dit opzicht juist de CPN-oppositie het meest
‘orthodox’ en ‘stalinistisch’. Hun nederlaag bevestigde weliswaar het stalinisme wat
betreft de methoden van interne partijstrijd maar betekende ook een destalinisatie,
want oriëntatie op de sociaal-democratie. Dat is iets waar Koper te weinig oog voor
heeft. En het is
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een feit dat voor de analyse mogelijk verregaande consequenties heeft: de CPN van
na de grote strijd, de CPN van de jaren 1960-1977 had van het stalinisme wel
overgehouden dat ze haar tegenstanders voor ‘sissende reptielen’ uitmaakte maar
het voor het stalinisme klassieke politieke radicalisme was in verregaande mate
afgebrokkeld: een oriëntatie ‘tegen rechts’ en ‘tegen oorlog’ sluit eerder aan op de
Volksfrontperiode van voor de oorlog dan op overspannen stalinistische
revolutieverwachtingen. Het proces waarin de CPN na 1977 terecht is gekomen lijkt
meer op de afbraak van deze partij als communistische dan als stalinistische partij.
Dat laatste was ze sowieso al niet meer in de volle zin des woords.
Het boek van Arnold Koper is, naast een waardevol historisch geschrift, ook een
van de vele waarin het eigen verleden wordt verwerkt. Bij communisten gaat het
afkickproces altijd in dezelfde richting (van Mao of Stalin, via Lenin, naar Marx, of
nog verder). De een trekt de streep echter ergens anders dan de ander. Arnold Koper
ziet de continuïteit (en de breuken) tussen leninisme en stalinisme en analyseert die
in zijn eerste inleidende hoofdstuk. De streep trekt hij bij Marx. Van een continuïteit
tussen Marx en Stalin is in zijn analyse weinig te bespeuren. Het stalinisme wortelt
dan in het marxisme-leninisme, maar niet in het communisme als zodanig. Alhoewel
ik het hier niet mee eens ben kan niemand deze opinie de auteur op zich verwijten.
Wat echter wel een gebrek is, en dat lijkt mij de grootste zwakte van dit boek, is een
gebrek aan reflectie over dit onderwerp. Analyses over het stalinisme die het marxisme
uitdrukkelijk van schuld vrijpleiten kunnen in een serieuze studie niet meer gemaakt
worden zonder dan bijvoorbeeld de opvattingen van Kolakowski hierover te
attaqueren. Gebrek aan analyse van het communisme als zodanig drukt ook een
stempel op het zeer zwartgallige laatste ‘Nawoord’ waarin voor de CPN niet veel
goeds wordt voorspeld zonder dat eigenlijk maar wordt geraakt aan de werkelijke
diepliggende achtergronden hiervan: wat heeft het communisme, in welke vorm dan
ook, ons heden nog te zeggen?
Ondanks deze gebreken is dit boek het lezen alleszins waard: het is een overzicht
van een belangrijk deel van de geschiedenis van het moderne Nederland en het is
verademend om te merken dat een intellectueel begaan kan zijn met het lot van de
arbeidersklasse zonder te vervallen in schuldcomplexen en idealistische koortsdromen.
■

Simon Vestdijk
Vervolg van pagina 7
de virtuoze roman Meneer Vissers Hellevaart heeft geschreven. Wie zo'n werk schrijft
moet veel van Freud gelezen hebben. Die kennis duikt voortdurend in de vroege
verhalen op. In het verhaal Droom bijvoorbeeld probeert een jongen in een droom
zich van de aarde te verheffen en op die manier met zijn vader te rivaliseren met alle
castrerende angsten van dien. In weer andere verhalen is het belangrijkste aspect van
de psychoanalyse, de doorwerking van de kindertijdervaring in het leven van de
volwassene, een centraal thema.
Na het lezen van De grenslijnen uitgewist blijft de vraag over: waarom heeft
Vestdijk nagelaten deze verhalen te bundelen? In de meeste gevallen lijkt me het
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antwoord duidelijk: de kwaliteit ontbrak. Dat gaat niet op voor het verhaal Joejie,
waarvan de thematiek doet denken aan Albees Who is afraid of Virginia Woolf, voor
het Willink-achtige verhaal Het litteken en zeker niet voor het fascinerende verhaal
Het dagboek van 't witte bloedlichaampje. In die laatste drie verhalen heb je als lezer
het idee dat er een schrijver aan het woord is met een persoonlijke mythe, een geheel
van obsederende gevoelens en gedachten, die centraal staan bij het schrijven. De
andere verhalen zijn alleen voor de Vestdijk-fans van belang: te veel heeft de schrijver
hier geparasiteerd op de literatuur van zijn favoriete auteurs.
■

Uitverkoren

Verzamelde Gedichten door Gerard den Brabander (G.A. van Oorschot). Een
schitterend uitgegeven dundrukeditie van alle gedichten.
Het anagram van de wereld door Herman Portocarera (Manteau). Een dunne
(93 p.) roman, met bespiegeling en luchtige, detectiveachtige dubbele bodems.
Het dertigste jaar door Ingeborg Bachmann (Manteau). Een van de
interessantste romans van na de oorlog in Duitsland (zie vertaald, pagina 10).
Arthur Rimbaud door Enid Starkie (Open Domein, De Arbeiderspers). De
omvangrijke biografie van ‘het enfant terrible als ziener’ (zie Boekenbijlage 8
december).

Uitverkoren is een lijstje van boeken gekozen door redactie en medewerkers.

Uitgelezen

VN-top-10 fiction
1. ( 1)

Kees van Kooten, Hedonia, (De Bezige
Bij)

2. ( 2)

Kees van Kooten, Modermismen, (De
Bezige Bij)

3. ( 5)

Toon Hermans, Vandaag is de dag,
(Elsevier)

4. (10)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen,
(Veen)

5. (-)

J. Bernlef, Hersenschimmen, (Querido)

6. ( 6)

Jan Wolkers, De onverbiddelijke tijd, (De
Bezige Bij)
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7. (3)

Renate Rubinstein, Naar de bliksem? ik
niet, (Meulenhoff)

8. (8)

Leon Uris, De Hadji, (Hollandia)

9. (-)

Diverse auteurs, Ooitgedacht, (CPNB)

10. (4)

Jona Oberski, Kinderjaren, (Bzztôh)

VN-top-10 non-fiction
1. (1)

Pieter Lakeman, Het gaat uitstekend.
Zwendel en wanbeleid in het Nederlandse
bedrijfsleven, (De Haan)

2. (3)

Van Kooten en De Bie, De
Bescheurkalender, (De Harmonie)

3. (2)

Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog,
deel 11a (Nederlands Indië),
(Staatsuitgeverij)

4. (4)

Lillian Rubin, Vrouwen, mannen en
intimiteit, (Maarten Muntinga)

5. (-)

Jan Harren en Marien van den Bos, De
RSV-show, (A.W. Bruna)

6. (-)

Snoecks '85, (Snoecks Nederland BV)

7. (7)

Lillian Rubin, Intieme vreemden, (Ambo)

8. (6)

Van Dale, Groot Woordenboek der
Nederlandse taal, complete uitgave in drie
delen, (Van Dale lexicografie)

9. (5)

Herinneringen aan Wim Kan.
Persoonlijke notities van diverse auteurs
onder redactie van Wim Ibo, (Villa)

10. (-)

J. Huizinga, Herfsttij der middeleeuwen,
(Wolters-Noordhoff)

Deze top-10 is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
■ Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19 ■ Amersfoort; De Algemene Boekhandel, Leusderweg 184 ■
Apeldoorn; Nawijn & Polak Marktplein 24 ■ Arnhem; De Gelderse Boekhandel,
Koningstraat 31 ■ Assen; Iwema, Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein
20 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Breda; J.J. van
Turnhout, Grote Markt 18 ■ Bussum; De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■
Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236 ■ Deventer; Praamstra, Lange
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Bisschopstraat 41 ■ Dordrecht; Vos en Van der Leer, Sterrenburgplein 129 ■
Eindhoven; Van Piere, Rechtestraat 62 ■ Emmen; Gerard Jansen, De Weiert 88
■ Geleen; Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■
's-Gravenhage; Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v.
Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker, Rijksstraatweg 205 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerlen; Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom,
Heerenweg 67-69 ■ Hengelo; Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch;
Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■ Hilversum; Harkema's Boekhandel, Havenstraat
105-107 ■ Hoogeveen; C. Pet, Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban
46-48 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Laren; Larense
Boekhandel; Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■
Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■
Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidschenhage, Kamperfoelie 12-14 ■
Lelystad; De Brunte, ‘Lelycenter’ ■ Lelystad; Boom Boekhandel, ‘De Gordiaan’
■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Oegstgeest; De Kler,
Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks, Walplein 3 ■
Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Sittard; Boekhuis Sittard,
Limbrichterstraat 44 ■ Sneek; Baarda, Grootzand 43-45 ■ Soest; Van de Ven's,
Winkelcentrum Hartje Zuid ■ Spijkenisse; Voskamp, Nieuwstraat 105 ■ Tilburg;
Gianotten, Heuvelpoort 359 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■
Vlissingen; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat 54 ■
Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■ Woerden;
Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■ Zoetermeer;
Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9.
Aan deze top-tien wordt tevens medegewerkt door de niet-Libris boekhandels:
Amsterdam: K.H. Veenstra, Utrechtsestraat 18A; Rotterdam: Donner Boeken BV,
Meent 80.
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Marie Bashkirtseff
Vervolg van pagina 15
toegelaten tot de Salon, de grote jaarlijkse tentoonstelling van beeldende kunst in
Parijs. Als echter niet, zoals gehoopt, haar schilderij een vermelding krijgt, maar
slechts een van haar pastels, is ze zo razend, dat ze het karton met de ‘eervolle
vermelding’ aan de staart van haar hond hangt. Intussen betekende die onderscheiding
toch een begin van succes.

La Gloire
Nieuwjaarsnacht 1884, het jaar van haar dood, schrijft ze: ‘Precies om 12 uur (...)
heb ik een wens gedaan in één enkel woord; een woord dat geschreven of gesproken
mooi is, sonoor, magnifiek, bedwelmend: La gloire!’ Maar terwijl in de daarop
volgende maanden haar ster inderdaad begint te rijzen (collectioneurs en interviewers
melden zich aan haar deur), verslechtert haar gezondheid snel. Mededelingen daarover
worden terloops en meestal in laconieke bewoordingen gedaan. ‘Vrijdag 4 januari.
- Ja, ik ben teringlijdster en dat wordt erger. Ik ben ziek, niemand weet er iets van,
maar alle avonden heb ik koorts, en alles gaat verkeerd en ik heb geen zin erover te
praten!’ Eind maart heet het: ‘Zes jaar doorbrengen met werken 10 uur per dag om
wat te bereiken? Een begin van talent en een dodelijke ziekte.’ Tegelijkertijd blijft
ze bezig met nieuw werk. 's Morgens om vijf uur is ze op straat om een locatie te
zoeken of een schets te maken voor een nieuw schilderij. Maar het wordt steeds
moeilijker. 12 augustus: ‘Ik sleep me voort en ik vecht? Dat gevecht duurt tot eind
oktober. Als ze gestorven is, bekleedt haar moeder het hele huis met witte zij en witte
bloemen.
In een koets bespannen met zes witte paarden wordt Marie Bashkirtseff,
drieëntwintig jaar oud, naar haar laatste rustplaats gebracht. Het mausoleum dat
boven haar graf verrijst is het grootste van het kerkhof van Passy, waar vele
beroemdheden rusten. En over roem gesproken, die kwam ook voor haar. Niet voor
de schilderes, maar voor de schrijfster van het dagboek, dat bewonderd en bejubeld
en in vele talen vertaald de wereld over ging. Vergeten is ze, honderd jaar na haar
dood, nog steeds niet helemaal. Een nieuwe druk van het Journal verscheen nog niet
zo lang geleden.
■
Journal de Marie Bashkirtseff
Uitgever: Edition Mazarine, 768 p., ± f55, -

Mijn dag
Victoria Roberts
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En verder:
Toen de Tsjechische dichter Jaroslav Seifert onlangs de Nobelprijs werd toegekend
was van zijn werk geen vertaling in het Nederlands voorhanden. Bij uitgeverij
Agathon zijn nu een aantal van zijn recentste gedichten in vertaling verschenen onder
de titel En vaarwel! Jana Beranová, die in 1978 al een bundel van Seifert uitgaf,
stelde de bundel samen, vertaalde de gedichten en schreef een inleiding (63 p., f19,50).

Het werk van Arthur Rimbaud is slechts ten dele in het Nederlands vertaald: Hans
van Pinxteren vertaalde/bewerkte De hel van Rimbaud en de Illuminations (uitgegeven
door Athenaeum-Polak & Van Gennep) en onlangs kwam bij de kleine uitgeverij
Leida in Enschede een mooi uitgegeven boekje met Gedichten uit, vertaald door
Wijand Steemers. Hij vertaalde twaalf gedichten waaronder ‘Sensation’, ‘Rêvé pour
l'hiver’ en ‘Voyelles’. De laatste zin van het laatste gedicht (‘O l'Omega, rayon violet
de Ses Yeux!’) krijgt in het Nederlands een mooi binnenrijm cadeau: ‘O de omega,
straal violet uit Haar Ogen!’ (f 15,-).

Ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van de Island International Bookstore
(2e Tuindwarsstraat 14, Amsterdam) hebben de schrijvende broers René en Henrik
Stoute een boekje gemaakt waarin de één een verhaal en de ander gedichten en een
beschouwing over poëzie publiceert: Teksten voor een oude vriend. René Stoutes
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(Op de rug van vuile zwanen) verhaal gaat over een ‘meneer Pradie’ in een
gevangenis; het is een precieuze man en dat vormt een aardig contrast met zijn
omstandigheden. Henrik Stoute (Verschijnselen) bekent zich in ‘Een poëtische
propositie’ tot leerling van Malarmé en Bodhidharma, vindt dat de Spaanse
surrealisten ‘dichter bij de bron van een vitaal irrationalisme’ zaten, noemt het
dadaïsme ‘een Taoïstisch hobbelpaard’ en het Franse surrealisme ‘een duik in het
ondiepe’. (48 p., f17,50)

Van de veertig critici van de Engelse zondagskrant The Observer kozen er acht
Empire of the Sun van J.G. Ballard. Het boek was in Nederland en Engeland
aanleiding tot felle discussie omdat het door de ogen van een jongen het
verschrikkelijke - voor anderen draaglijke - leven in een Japans kamp schetst. Hoewel
door iedereen gedoodverfd om de Booker Prize te krijgen, ging deze naar Hotel de
Luc van Anita Brookner, dat slechts één keer wordt vermeld. Milan Kundera's The
Unbearable Lightness of Being wordt drie keer genoemd. Onder de critici die Empire
of the Sun noemden waren Nadine Gordimer en Salman Rushdie.

Het nieuwe nummer van het tijdschrift voor tekeningen en teksten De kunstliefhebber
(nummer 12) staat gewild of ongewild in het teken van de tegenstelling
mens/dier-robot. Op opvallend veel tekeningen komt een robot voor (zoals een mooie
‘pieta robotica’ van Wim Compier). In elk nummer duiken weer nieuwe tekenaars
op, dit keer Henriëtte van Egten en Paul ten Hoopen; verder weer heel aardig werk
van getrouwen als Charlotte Mutsaers, Karel Meyers, Pieter Hermanides en Thomas
Koolhaas. In teksten en light verse moet minister Brinkman het onder meer ontgelden
(f6, -, Banstraat 60, Amsterdam).
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[Nummer 16 - 22 december 1984]
Ter zake
Rudie Kagie
‘Een tijdschrift met mythologische proporties’ noemt J. Bernlef het met de jaren
zestig geassocieerde Barbarber waarvan hij samen met K. Schippers en Gerard
Brandt de redactie voerde. Uitgeverij Querido koesterde geruime tijd plannen voor
een herdruk van de legendarische jaargangen. Daar zijn de drie voormalige redacteuren
geen voorstanders van. ‘Je zou een onmogelijk, niet te hanteren boek krijgen,’ zegt
Bernlef, wijzend op het langwerpige oblong formaat van het periodiek. Dat er de
laatste tijd, ruim dertien jaar na het laatste nummer, hernieuwde vraag rijst naar het
eigenzinnige literaire blad is wel duidelijk; volgens Bernlef zijn de jaren zestig door
literatuurhistorici en scriptieschrijvers pas recentelijk ontdekt. Van Barbarber
verschenen in de glorietijd nooit meer dan vijfhonderd exemplaren per nummer.
‘Omdat we niets in een heruitgave van oude nummers zien hebben wij als
oud-redacteuren van dat blad besproken hoe we tegemoet konden komen aan de
belangstelling,’ legt Bernlef uit. ‘We zijn toen op het idee gekomen om een groslijst
te maken van alles wat in die eenenzeventig nummers heeft gestaan. Daarna willen
we gaan inventariseren wat Barbarber niet heeft behandeld en waarover we zouden
schrijven als het tijdschrift nog steeds zou bestaan. Die stukken gaan we schrijven;
dat moet bij elkaar dan een behoorlijk substantieel boek opleveren. Dat lijkt me
zinvoller dan een replica van wat het geweest is.’ Querido zal het boek te zijner tijd
uitgeven. Een datum is niet bekend. ‘Het wordt een heidens karwei,’ voorziet Bernlef.
‘We hebben er nog geen letter voor op papier staan.’

BERT NIENHUIS

Een beschuldiging van formaat lanceerde Stoker in de linkerbenedenhoek voorop
de Volkskrant de dato 3 december jongstleden. ‘Twee weken geleden,’ aldus Stoker,
‘hoorde ik van een uitgever die vijftienduizend gulden moest neerleggen om zijn
boek door Büch in diens boekenprogramma getoond te krijgen. Ik neem aan dat Büch
dat geld niet in eigen zak steekt. Misschien weet hij er zelfs niets van. Maar de
Varabaas hoort dat te weten.’ De Vara-baas gebeld om commentaar. Het is de
Vara-persdienst die na ruggespraak met de verantwoordelijken antwoord geeft. Met
verbazing nam het socialistische omroepbedrijf kennis van de aantijging van Stoker.
‘Er is niets van waar,’ zegt de persdienst, ‘het moet als een grapje bedoeld geweest
zijn.’ Een paar dagen later vernam Büch dat er géén sprake van een grapje was, maar
dat de columnist meende wat hij had geschreven. ‘Ik kwam Stoker op straat tegen,
hij stak joviaal de hand naar me op,’ vertelt Büch. ‘Hij zei me dat hij nog had
geprobeerd mij te bellen over die vijftienduizend gulden, maar hij was mijn
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telefoonnummer kwijt. Stoker zei dat als ik wist van welke uitgever hij zijn informatie
had, ik het verhaal ook onmiddellijk zou geloven. De naam van de uitgever kon hij
niet noemen zonder eerst aan die man te vragen of hij daar geen bezwaar tegen had.
Stoker beloofde me daar binnen een half uurtje over te bellen, maar ik heb nog steeds
niets van hem gehoord.’ Waar zijn, nu er geen sprake van een grapje is en Büch noch
de Vara smeergeld van een uitgever hebben gezien, die vijftienduizend gulden
gebleven? Stoker is onbereikbaar voor commentaar, maar het ziet er overigens niet
naar uit dat zijn antwoord licht in deze intrigerende kwestie kan scheppen.

‘Voorheen het Nieuw Vlaams Tijdschrift’ vermeldt de colofon van het Nieuw
Wereldtijdschrift. Na zes nummers stelt hoofdredacteur Herman de Coninck vast
dat de naamsverandering en een ruimere blik op de samenleving de oplage van
voorheen het blaadje geenszins hebben geschaad. ‘Als ik een jaar geleden had geweten
dat we nu op achtduizend exemplaren zitten, zou ik een gat in de lucht hebben
gesprongen. Er is steeds gezegd dat het al heel mooi zou zijn als we eind 1984 de
zesduizend hadden bereikt.’ Vergeleken met het overige gezelschap literaire
periodieken slaat het Nieuw Wereldtijdschrift geen slecht figuur: Raster heeft een
oplage van tweeduizend, Maatstaf zit op vijfenveertighonderd, de Revisor op
vijfduizend, de oplage van Tirade is geheim en Bzzlletin spant de kroon met
achttienduizend exemplaren. ‘Een probleem voor het Nieuw Wereldtijdschrift is dat
er te weinig abonnees zijn,’ zegt De Coninck. ‘De losse verkoop loopt goed, met als
hoogtepunt het nummer met Jacques Brel op de omslag en als dieptepunt een aap
op de cover. Maar met de losse verkoop wordt geen winst gemaakt. We hebben nu
zo'n vijftienhonderd abonnees, we hopen dat dit binnen een jaar het dubbele zal zijn.’
Ter vergelijking: voordat het Nieuw Vlaams Tijdschrift in het Nieuw Wereldtijdschrift
veranderde, telde het blad 207 ‘reële abonnees.’ Slechts dank zij de paar honderd
onderwijsinstellingen die op de verzendlijst stonden, kon het tijdschrift het hoofd
boven water houden. Toen de bibliotheken hun abonnement vanwege de bezuinigingen
moesten opzeggen, kwam het blad in moeilijkheden. Het werd opgeheven en het
Nieuw Wereldtijdschrift kwam er voor in de plaats. ‘Ongeveer een derde van onze
oplage wordt in Nederland verkocht,’ zegt hoofdredacteur De Coninck. Persoonlijk
zag hij graag wat meer polemiek in het blad. ‘Het probleem met polemische
onderwerpen is alleen, dat het meestal óf alleen voor Vlaanderen óf alleen voor
Nederland interessant is. Een van mijn doeleinden voor de langere termijn is het
opkrikken van de essayistiek. Vooral in Vlaanderen bestaat er een leger van
intelligente mensen die allemaal slecht schrijven. Hun stukken verschijnen doorgaans
in saaie bladen, die beperkt blijven tot het vakmilieu.’

Minstens vijftig schrijvers willen graag op de radio. Theo Stokkink, maker van het
literaire KRO-programma Spektakel, onderzoekt wie nu van de gegadigden het meest
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in aanmerking komt. De stroom aanmeldingen - veelal vergezeld van een
goedgelijkende pasfoto en een proeve van eigen werk - riep Stokkink over zich uit
door ‘(aankomende) schrijvers’ per dagbladannonce aan te sporen contact met hem
op te nemen. De bedoeling is dat de (aankomende) schrijvers in woord en geschrift
‘hun bespiegelingen neerleggen van een in overleg te kiezen evenement’, Met
vijfentwintig van de vijftig sollicitanten hoopt Stokkink vanaf januari wekelijks een
uurtje zendtijd te vullen. ‘Dit is de kans voor iemand die de aandacht van uitgevers
op zich wil vestigen,’ meent hij. ‘Elke week wordt een akoestische novelle van een
auteur voorgedragen. We beginnen met een verhaal van Hans Plomp die voor ons
naar een operavoorstelling gaat. Een acteur leest dan de novelle voor die Plomp over
die opera-avond zal schrijven. Zo brengen we vijfentwintig keer een akoestische
novelle van steeds weer een andere schrijver.’
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RBP

Nog vóór het jaar 1984 was ingetreden waren de artikelen over George
Orwell en zijn roman 1984 al niet meer te tellen. In de loop van het jaar
hield dat aan, maar de laatste maanden is het over. Waarom ging het
eigenlijk? Om een roman die een totalitaire wereld schetste die
werkelijkheid zou kunnen zijn in 1984. Over de politieke en ideologische
strekking van het boek is dit jaar menig essay geschreven, onder meer
verzameld in 1984 Revisited onder redactie van de Amerikaanse criticus
Irving Howe. Hij was ook een van de gasten op een congres dat in juli
over 1984 werd gehouden in het Amerika Instituut in Amsterdam. Daar
kwam de kern van 1984 ter sprake: door wie, door progressieven of
conservatieven, kan Orwell geannexeerd worden? Bart Tromp was er ook
en verzamelde een jaar lang alle commentaren op Orwell. Een lang afscheid
van 1984, maar niet van 1984.

George Orwell en het lot van 1984 in 1984
Bart Tromp
Een spoedoperatie aan zijn kaak op de dag dat hij het congres over Nineteen
Eighty-Four and the Apocalyptic Imagination in America in Amsterdam zou openen
maakte het George Orwells biograaf Bernard Crick onmogelijk om lijfelijk aanwezig
te zijn. Maar hij had zijn inleiding op een band ingesproken. De congresgangers
hoorden via de luidspreker dat 1984 door de critici in Amerika en Engeland in eerste
instantie niet was ontvangen als een formidabel salvo in de - net ontbrande - Koude
Oorlog, en ook niet als een aanval op het socialisme, maar als een satire op
machtsbelustheid in het algemeen. It could happen here - dát was volgens Crick toen
de boodschap van 1984. Zijn woordkeuze riep de associatie op met It can't happen
here, de anti-utopische roman over een fascistische machtsovername in de Verenigde
Staten die Sinclair Lewis tien jaar eerder schreef. Maar Crick was dit werk van de
Nobelprijswinnaar voor de literatuur in 1930 blijkbaar net zo vergeten als iedereen,
en het citaat van Abraham Lincoln dat volgens hem de fundering van het denken van
Orwell vormt - De prijs van vrijheid is eeuwigdurende waakzaamheid - was niet van
Lincoln, maar van Benjamin Franklin - zoals een erudiete congresganger opmerkte.
1984 werd volgens Crick pas in de jaren vijftig gelezen als een tractaat in dienst
van de Koude Oorlog of als een aanval op ‘creeping socialism’. Over de
rechtmatigheid van dergelijke interpretaties deed Crick er het zwijgen toe. Zijn
centrale stelling was dat Orwell in 1984 - dat hij dan ook ‘overambitious’ noemde vele thema's tegelijk had verwerkt. Zeker, het is een aanval op totalitarisme - maar
tegelijkertijd ook op machtsbelustheid in het algemeen, en dat kan verwarrend werken.
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Het is ook een satire op ‘Jalta’, op de verdeling van de wereld in invloedssferen.
Tezelfdertijd is 1984 een felle aanval op het hedendaagse verraad der klerken:
intellectuelen die hun plicht, het verlichten van het volk, verzaken in ruil voor veilige
posities. Het vijfde thema van 1984 is het herschrijven van de geschiedenis, de
aanpassing van de waarheid aan de macht. Het zesde is de aanval op het jargon van
politieke ideologieën, en ten slotte is 1984 ook een satire op de ‘proletarisatie’ van
de bevolking door de massamedia - en het beeld dat Orwell daarvan schilderde is
volgens Crick in het hedendaagse Groot-Brittannië al aardig bewaarheid geworden.
Uitdrukkelijk verbood Orwell dat er een biografie over hem zou worden geschreven
en zijn weduwe, Sonia Brownell, heeft zich zo lang mogelijk ingespannen om deze
wens van de schrijver in vervulling te doen gaan. Maar toen dat uiteindelijk
onmogelijk bleek koos ze voor de op één na beste oplossing en benoemde zelf een
biograaf: Bernard Crick. (Later zou ze deze keuze betreuren omdat Crick Orwell
naar haar mening in zijn boek te veel als politiek denker en te weinig als literator
was gaan afbeelden.) Met deze officiële biografie heeft Crick zich niettemin min of
meer de status van officieel Orwell-duider verworven. Onomstreden is zijn uitleg
echter niet. Op genoemde conferentie tekende de Amerikaanse Irving Howe
bijvoorbeeld protest aan tegen het verhaal van Crick. 1984 een satire noemen, zo zei
hij, brengt het gevaar met zich mee dat de geloofwaardigheid en het waarheidsgehalte
van het boek niet meer van belang worden geacht. De ondertoon van de kritiek hier
was subtiel, maar onmiskenbaar - zoals ook de voordracht van Crick dat wat de
kerngedachte aangaat was. Door 1984 als een op vele, en gedeeltelijk zelfs
tegenstrijdige, thema's toegesneden werk te zien, dreigt de politieke kern van Orwells
verhaal onschadelijk te worden gemaakt. Als 1984 te zelfder tijd gericht is tegen
communistische regimes en tegen de kapitalistische democratieën, dan moet Crick
wel gelijk krijgen als hij suggereert dat het resultaat verwarrend is.

Links én anti-communistisch
In het juni-nummer van Encounter kreeg de discussie op het Amsterdamse congres
een veel polemischer pendant. Leopold Labedz verdedigde daarin Orwell tegen
bepaalde categorieën linkse bewonderaars. Tot hen rekent Labedz ook Crick - die
zichzelf gaarne als een intellectuele goeroe van de linkervleugel van de Labour Party
opwerpt, ook al houdt hij zijn handen vrij van politiek. De kern van de aanval van
Labedz ligt besloten in een uitspraak van Orwell zelf: ‘The sin of nearly all
left-wingers from 1933 onwards is that they have wanted to be anti-fascist without
being anti-totalitarian.’ Orwell scheept bepaalde linkse bewonderaars met andere
woorden op met wat zij wensen te zien als een tegenstrijdigheid: links te zijn én
anticommunistisch. Die tegenstrijdigheid wordt daarna geëlimineerd door het
anti-communisme van Orwell weg te poetsen of naar het tweede plan te drukken.
Deze operatie is, gezien de consistentie van Orwells anti-communisme (dat niets met
de Koude Oorlog te maken had, maar alles met de ervaringen die hij in Engeland en
in de Spaanse Burgeroorlog opdeed met communisten en fellow-travellers) verre
van eenvoudig. Weinigen zullen het dan ook zo dol maken als de nestor van Engelse
marxisten, Raymond Williams, die 1984 allereerst een reactie noemde op het...
fascisme. (Tot die weinigen behoorde overigens wel de dit jaar gestorven leider van
de PCI, Enrico Berlinguer, die vorig jaar met kracht de gedachte verwierp dat ‘de
grote Engelse humanist’ in 1984 zijn pijlen had gericht op Stalin en de Sovjetunie.)
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Crick is in dit opzicht heel wat subtieler, en het vergif zit bij hem niet in de staart,
maar in de kop: in zijn stelling dat Orwell met zijn boek even zeer het totalitarisme
in het Rusland van Stalin op het oog had, als de maatschappelijke realiteit in het
Westen. Een eerdere versie van deze lezing bracht Conor Cruise O'Brien al tot een
gedetailleerde weerlegging, die eindigde met de uitroep: ‘Als 1984 ook maar
gedeeltelijk een soort satire is op onze westerse leefwijze, dan ben ik een Chinees,’
waarop Crick even onverstoorbaar als humorloos repliceerde: ‘O'Brien is een
Chinees’.
Eenmaal gepubliceerd is een boek vogelvrij. De ‘monarchie van de auteur’
waartegen Michel Foucault zich afzette heeft nooit bestaan: elke lezer kan met de
tekst doen wat hij wil. Maar dat betekent niet dat elke interpretatie dezelfde steun
vindt in de tekst. De uitleg die Crick aan 1984 geeft vergroot bepaalde secundaire
en tertiaire elementen uit dat boek tot vele malen hun werkelijke omvang, en verkleint
tegelijkertijd het centrale thema: dat van het totalitarisme. Men kan Crick op grond
hiervan verwijten dat hij
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Orwell zeer onevenwichtig leest, en vermoeden dat dit letterkundige feilen niet los
staat van bepaalde, en al genoemde, politieke motieven.

Orwell en The Tribune
Labedz stelt in zijn artikel echter niet de literaire smaak van Crick ter discussie of
zijn vermogen tot lezen, maar zijn goede trouw. Hij verwijt hem onder andere dat
hij het (in een speciaal nummer van de Tribune) heeft voorgesteld alsof George
Orwell ‘a typical pretty Tribune socialist’ was, iemand van het slag van de (jonge)
Michael Foot en de (middelbare) Aneurin Bevan. Inderdaad schreef Orwell jarenlang
een column in dit orgaan van de linkervleugel van Labour, maar al die tijd verschilde
hij scherp van mening met de redactionele lijn van de Tribune, en wel uitgerekend
op het punt waar het ook bij Cricks interpretatie van 1984 om draait. In 1948 schreef
Orwell een ‘open brief’ in de Tribune. Op zijn gebruikelijke, niet voor misverstand
vatbare wijze zette hij daarin zijn fundamentele ongenoegen met het blad uiteen: ‘De
Tribune heeft door de jaren heen zijn positie niet duidelijk gemaakt. (...) Anti-Amerika
te zijn is heden ten dage meeschreeuwen met de menigte. (...) Gunstig te spreken
van Amerika, eraan te herinneren dat de Amerikanen ons hielpen in 1940 terwijl de
Russen de Duitsers van olie voorzagen en hun communistische partijen instrueerden
de oorlogsinspanning te saboteren, dat wordt nu gebrandmerkt als “reactionair”. En
ik vermoed dat de Tribune in dit koor meezingt meer uit vrees voor dat etiket dan
uit eigen overtuiging.’ Citaten als deze liet Crick weg uit zijn biografie waar hij de
relatie tussen Orwell en de Tribune aan de orde stelde. Aldus de vlijmende woorden
van Labedz. Deze waren in dit jubeljaar welhaast onvermijdelijk, aangezien Crick
in zijn biografie zichzelf de taak oplegde wat hij noemde ‘the Encounter-view of
Orwell’ de doodsteek toe te brengen. En met dat Encounter-gezichtspunt bedoelde
Bernard Crick ook toen al de visie dat 1984 gericht was tegen het totalitarisme dat
gebleven was na de vernietiging van het Derde Rijk.
Maar de kolonisatiepogingen van Crick en nog linksere denkers zijn niet de enige
waaraan het intellectuele erfgoed van Orwell in deze tijd bloot staat. Voor sommigen
is 1984 bovenal de narrige reactie van Orwell op het verarmde, gerantsoeneerde,
door Labour geregeerde naoorlogse Groot-Brittannië. Tegen die uitleg heeft de auteur
zich, zolang hij nog leefde, met kracht verzet. Vanaf het noodlottige ogenblik dat
iemand vaststelde dat de beschrijving van de kantine van het Ministerie van Waarheid
uit 1984 perfect past op die van de BBC (waar Orwell in de oolog werkte) is die
interpretatie een hardnekkig leven beschoren. Anthony Burgess heeft er - in het eerste
deel van zijn roman 1985 - nog het meeste werk van gemaakt: vrijwel alles in 1984
blijkt een feitelijke pendant in het Engeland van 1948 te hebben, tot en met raclame
voor Grote Broer: en de nachtmerries die toen nog niet waren aan te wijzen kon men
al enkele jaren van de vroege morgen tot de late avond ondergaan in de populaire
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Billy Butlin Holiday Camps. Maar Burgess trekt uit deze parallellen niet de conclusie
dat 1984 eigenlijk over 1948 gaat, en een aanval is op het rantsoeneringssocialisme
van Sir Stafford Cripps. (‘Shivering with Shinwell and starving with Strachey’ was
een gevleugeld woord uit die tijd: Emmanuel Shinwell en John Strachey waren
ministers in de regering-Attlee, verantwoordelijk voor de distributie van steenkool,
respectievelijk brood.) Integendeel, in de meer wijsgerig gestemde passages gebruikt
Burgess 1984 als bewijsmateriaal bij zijn augustijnse opvattingen over Goed en
Kwaad en keert zich tegen het afleggertje van Bernard Crick: ‘1984 is used as a
somewhat vague metaphor of social tyranny, and one has to regret the vagueness.
American students have said: “Like 1984, man”, when asked not to smoke pot in the
classroom or advised gently to do a little reading.’
Maar terwijl het ongeleide projectiel Anthony Burgess zijn weg door de ruimte
van de literatuur voortzet, is de antisocialistische interpretatie van 1984 met name
in de Verenigde Staten opgeleefd op een wijze die Irving Howe in vergelijking met
de ‘milde vertekeningen’ van de jaren vijftig ‘extreem en vulgair’ noemde. De
schuldigen zijn de neoconservatieve intellectuelen, die een grove gelijkstelling
poneren tussen antistalinisme en conservatisme. Hun meest luidruchtige woordvoerder
is de hoofdredacteur van Commentary, Norman Podhoretz, die niet onder stoelen of
banken steekt dat hij erop uit is George Orwell ‘te kidnappen’, ‘te stelen’ - zijn
woorden - voor de conservatieve zaak. ‘Het is tenslotte niet niks om de grootste
politieke denker van deze tijd aan je zijde te hebben; het geeft vertrouwen, gezag en
gewicht aan je eigen politieke opvattingen.’

Fascinatie
Irving Howe betwijfelt de rechtmatigheid van de neoconservatieve interpretatie van
1984, maar keert zich evenzeer tegen interpretaties à la Crick. Hij vertelde hoe hij
in zijn jeugd, zelf in een rite de passage van trotskisme naar sociaal-democratie,
getroffen werd door de Londen Letter die Orwell vanaf 1941 in de Partisan Review
schreef. De fascinatie met Orwell kwam voort uit het feit dat hij met dezelfde morele
en politieke problemen worstelde als de linkse en antistalinistische Amerikaanse
intellectuelen die het milieu van de Partisan Review vormden. Als Orwell zeker geen
‘typische Tribune-socialist’ was, dan was hij des te meer een karakteristieke Partisan
Review-intellectueel. Tot datzelfde intellectuele milieu is Howe zelf gaan behoren,
(en is hij ook blijven behoren: de neoconservatieven komen immers ten dele óók uit
deze kring voort, maar zij hebben zich in de jaren zeventig tegen het gematigd
socialisme dat Howe nog altijd belichaamt gekeerd). In deze context valt het debat
met Podhoretz over Orwell te plaatsen. Volgens Howe is over de politieke opvattingen
van Orwell zelf, en over zijn bedoelingen met 1984 geen twijfel mogelijk: de
neoconservatieven hebben in dit opzicht geen poot om op te staan. Maar een subtieler,
en literair veel interessantere vraag zou ook gesteld kunnen worden: is 1984 wellicht
ontsnapt aan de politieke intenties van zijn auteur? Is het niet mogelijk het argument
van het boek te lezen als een ondersteuning van het conservatieve gezichtspunt?
Howe stelt vast dat deze verdediging van de conservatieve interpretatie van 1984
achterwege is gebleven, maar dat betekent niet dat ze onmogelijk is. Hij verdedigt
de mogelijkheid van een interpretatie langs zulke lijnen alleen al omdat de criticus
Philip Rahv (lange tijd redacteur van de Partisan Review) en hijzelf (in zijn prachtige
Politics and the Novel) op overeenkomstige wijze indertijd Demonen van Dostojevski
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hebben geïnterpreteerd. Dostojevski begon die roman met de uitgesproken bedoeling
er een reactionair traktaat tegen vernieuwing en radicalisme van te maken. Maar
zowel Rahv als Howe betoogden dat Demonen is ontsnapt aan de politieke opzet van
de auteur, en wel omdat niet alleen de oude, reactionair geworden Dostojevski in de
roman aan het woord komt, maar ook de jonge, radicale.
Een soortgelijke interpretatie van 1984 is echter gedoemd te mislukken. Het boek
van Orwell is een meesterwerk van een lagere orde van Demonen. Want wat Howe
de plasticiteit van Dostojevski's boek noemt, de rusteloze verschuiving van
perspectieven, die plasticiteit ontbreekt noodzakelijkerwijs aan 1984. ‘Alleen al door
de tyrannieke kracht van zijn boek is Orwells boek rigide.’ Daarom is het volgens
Howe evenzeer onmogelijk 1984 te lezen als een pleidooi voor conservatisme als
om het als prosocialistisch uit te leggen. ‘1984 stands block-like in its admonitory
force, and from it we must draw whatever political or philosophical conclusions we
can. On its own, the book offers no way out of our century's ordeals; it merely reminds
where they might end.’
Tussen de houtwegen van Crick en Podhoretz ligt het terrein waarop de werkelijke
betekenis van 1984 te zoeken valt: de opkomst van het moderne, twintigste-eeuwse
totalitarisme, ‘de centrale politieke en intellectuele vraag van onze eeuw’ in de
woorden van Howe, waaraan Orwell literair verbeelding gaf toen de
politiek-wetenschappelijke analyse van het verschijnsel nog van de grond moest
komen.
De solide identificatie van 1984 als in de eerste en in de laatste plaats een vertoog
over de dreiging van totalitarisme houdt niet in dat er daarna geen vraagstukken ten
aanzien van de interpretatie van het boek bestaan. Howe wijst bijvoorbeeld op het
feit dat het overgrote deel van de bevolking van Airstrip One (zoals Groot-Brittannië
in 1984 heet) sullig en dom zijn gang kan gaan, en door het regime genegeerd wordt.
Dat beeld is op geen enkele manier in overeenstemming te brengen met de
werkelijkheid van het totalitarisme. Verplichte geestdrift en totale mobilisatie van
de bevolking is er immers een van de meest karakteristieke dimensies van.
In het slot van zijn rede ging Howe uitvoerig in op een interessante vraag, die over
het werk van Orwell heen wijst naar de huidige werkelijkheid van totalitaire regimes.
Dat is de klassieke vraag naar de relatie tussen macht en legitimiteit. Indertijd had
Philip Rahv, juist omdat hij de juistheid in het algemeen van Orwells visie op het
totalitarisme onderschreef, de geldigheid van een centrale passage uit het boek betwist.
Dat is het gedeelte waarin O'Brien, de inquisiteur van hoofdpersoon Winston Smith,
snierend antwoordt op de poging van zijn slachtoffer de almacht van de partij te
verklaren als noodzakelijk ten dienste van een uiteindelijk ideaal: de mensheid
gelukkig te maken, ook al kost dat haar de vrijheid. Deze poging om dan toch in
godsnaam de macht van de partij te legitimeren in termen van een ideaal, wordt door
O'Brien sardonisch afgedaan: ‘The Party seeks power entirely for its own sake. We
are not interested in the good of others; we are solely interested in power... The object
of persecution is persecution. The object of torture is torture. The object of power is
power.’
Rahv vatte deze passage op als een pendant van de scène uit De Gebroeders
Karamazow, waarin de grootinquisiteur optreedt en hij vond dat het ‘strikte realisme’
van Orwell hier tekortschoot. Zelfs de O'Briens van deze wereld hebben een ideologie
nodig om hun macht te rechtvaardigen in hun eigen ogen: ‘Evil, far more than good,
is in need of pseudo-religious justifications so readily provided by the ideologies of
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world-salvation’. Macht is doel op zich, zeker, maar zelfs de grootinquisiteurs dwingen
zichzelf te geloven dat ze macht uitoefenen in dienst van iets moois.1)
Die kritiek, zo meende Howe, had een grote overtuigingskracht in de tijd waarin
ze werd geschreven, aan het
vervolg op pagina 11

Eindnoten:
1) De afstand tussen Howe en Rahv op dit punt blijkt overigens minder groot te zijn dan men uit
de rede van de eerste zou afleiden. Bladerend in Rahvs Essays on Literature and Politics
1932-1972 stuitte ik op een essay uit 1952 waarin hij de toenmalige stalinistische elite al
beschrijft als bestaande uit lieden die het zonder revolutionair idealisme stellen. ‘Whatever the
nature of their rationalizations, those people now act more and more like the totalilarians in
George Orwell's novel, 1984, whose program comes to only one thing: power entirely for its
own sake.’
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Vita en Virginia - en andersom
De brieven van Vita Sackville-West
The letters of Vita Sackville-West to Virginia Woolf Bezorgd door Louise
De Salvo & Mitchell A. Leaska Uitgever: Hutchinson, 474 p., f66,20
Beatrijs Ritsema
Op 14 december 1922 kwamen Virginia Woolf en Vita Sackville-West elkaar voor
het eerst tegen bij een etentje ten huize van Clive Bell, Virginia's zwager. In haar
dagboek noteerde Virginia: ‘...the lovely gifted aristocratic Sackville-West. Not much
to my severer taste - florid, moustached, parakeet coloured, with all the supple ease
of the aristocracy, but not the wit of the artist (...) knows everyone - But could I ever
know her?’
Hun correspondentie kwam aarzelend op gang. Beide wierpen enige behoedzame
visjes uit, maar toen Virginia halverwege 1924 Vita uitnodigde om een roman te
schrijven voor de Hogarth Press, de kleine uitgeverij die ze dreef met haar echtgenoot
Leonard Woolf, reageerde Vita zeer vereerd en hun verhouding, die tot dan toe
afstandelijk en wederzijds bewonderend was geweest, werd snel vertrouwelijker.
Tussen 1923 en 1941 schreven ze elkaar honderden brieven, met als piek de periode
'26-'29.
De brieven van Vita zijn nu gebundeld in een fors boek. Van Virginia's aandeel
in de correspondentie zijn jammer genoeg alleen excerpten opgenomen. Begrijpelijk,
omdat er tenslotte al een volledige uitgave bestaat van haar brieven, maar ik ervoer
het toch een beetje als een gemis. Bij dit soort egodocumenten is het prettig als alle
bij elkaar horende elementen ook inderdaad overzichtelijk bij elkaar staan.
Desondanks is het zeer boeiend om te lezen, zeker ook omdat de editors zich grote
moeite hebben getroost om de essentiële passages uit Virginia's brieven te selecteren,
en omdat ze regelmatig relevante informatie verstrekken over de context waarin zich
een en ander afspeelde.
Vita was dertig en Virginia veertig, toen ze elkaar ontmoetten. Beiden hadden de
literatuur als belangrijkste bezigheid. Virginia, die deel uitmaakte van de Bloomsbury
groep, genoot meer aanzien bij de critici, omdat ze een vernieuwer was, maar Vita
had commercieel gesproken meer succes. Bijna al haar boeken, zowel romans, poëzie
als non-fictie, verkochten altijd goed tot zeer goed. Vita groeide op als enig kind in
de uitgestrekte weelderigheid van het landgoed Knole, familiebezit van de
Sackville-Wests, dat nooit háár bezit zou worden, omdat ze de pech had als meisje
geboren te zijn. In plaats van aan haar viel Knole bij het overlijden van haar vader
toe aan haar neef Eddy. Hier heeft ze nooit echt vrede mee kunnen hebben.

Harold Nicolson
Het huwelijk van haar ouders was niet gelukkig en allebei hielden ze er zonder veel
geheimzinnigheid buitenechtelijke relaties op na. In de aristocratische milieus van
rond de eeuwwisseling werd dat niet als bijzonder schandelijk gezien, mits er een
minimum aan discretie in acht genomen werd, en in Knole was ruimte genoeg voor
privacy. Vita's moeder, die van Spaanse afkomst was, kon geen modelmoeder
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genoemd worden. Ze was inconsequent in de omgang met haar dochter: de ene keer
overstelpend met liefde en aandacht, dan weer overdreven streng en vitterig op
kleinigheden. Vita wist nooit precies wat haar te wachten stond. Toch heeft ze haar
hele leven hartstochtelijk van haar moeder gehouden.

Vita Sackville-West en Virginia Woolf

Op haar eenentwintigste trouwde ze met de zes jaar oudere Harold Nicolson. Ze
stond toen nog tamelijk blanco in het leven, behalve dat ze wist dat ze schrijver wilde
worden. Met mannen of jongens had ze nauwelijks ervaring; haar emotionele energie
was in de omgang met haar vriendinnen gaan zitten. Harold was de eerste man die
haar interesse opwekte, maar niet op de allesoverheersende manier die kenmerkend
is voor de romantische liefde (dat gold trouwens evenmin voor Harold). Ze bevielen
elkaar en trouwden minder uit gedrevenheid als wel vanuit een vaag soort intuïtie
dat ze voor elkaar bestemd waren. Voor Vita was Harold een ‘dream playmate’, een
man die door zijn zachtzinnigheid en tact een ideale echtgenoot zou zijn.
Het was ontegenzeggelijk een bijzonder huwelijk. Beiden hadden homoseksuele
neigingen in zich, die vooral bij Vita tot heftige emotionele turbulenties leidden,
maar nooit heeft één van hen zichzelf expliciet in die termen beschreven. Er mochten
zich dan affaires met personen van hetzelfde geslacht voordoen, één ding was zeker:
Vita en Harold waren getrouwd, ze hielden van elkaar en daar zou geen verandering
in komen.
Nu waren de omstandigheden om dit huwelijk te laten slagen ook betrekkelijk
gunstig. Ieder had z'n eigen carrière: Vita als schrijfster en Harold eerst als diplomaat
en later als politicus. Harold hield een beroemd geworden dagboek bij en schreef
boeken over politiek. Zijn werk bracht veel reizen en langdurige verblijven in het
buitenland met zich mee. Vita peinsde er niet over om hem daarin te volgen. Wel
bezocht ze hem regelmatig, een paar maanden in Teheran, een tijd in Berlijn en zo
meer, maar haar thuisbasis bleef het landgoed Long Barn in Kent, niet ver van Knole
en Londen. Ook als Harold in Engeland verbleef, zat hij vaak de hele week in de
stad en kwam alleen voor het weekend naar huis. Op deze manier was er weinig
gelegenheid om ruzie te maken. Ter compensatie schreven ze elkaar brieven, bijna
dagelijks en onder alle omstandigheden, over een periode van tientallen jaren. In
deze brieven lag de essentie van hun huwelijk besloten; ze hielden elkaar niet alleen
op de hoogte van de dagelijkse dingetjes, maar cultiveerden ook hun verbondenheid
door middel van een eindeloze stroom van liefdesbetuigingen.
Zo bereikten ze een platonisch ideaal, dat bestond uit genegenheid, wederzijdse
steun en afhankelijkheid, privé-grapjes en veel romantisch verlangen naar elkaar.
Dit alles samengeweven door een solitaire vorm van zelfexpressie, de brief. Ze zijn
inderdaad nooit opgehouden met ‘elkaar van alles te vertellen te hebben’, iets wat
van de meeste huwelijken niet gezegd kan worden. Victoria Glendinning, Vita's
biografe, zegt hierover: ‘People with a sexual bond do not have to say so much’, en
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dat lijkt me een waar woord. Seks is een eindstation - wat moet je daarna nog tegen
elkaar zeggen? In de verhouding van Vita en Harold speelde seks een zeer
ondergeschikte rol (alleen in het begin van hun huwelijk deden ze eraan), zodat ze
andere middelen moesten vinden om hun liefde beslag te geven. Het schrijven van
brieven is natuurlijk een betere, want meer gevarieerde, methode om een verhouding
op peil te houden dan seks en in dat licht is het logisch dat ze nooit op elkaar
uitgekeken raakten.

Escapades
Toch had hun verhouding geen uitgesproken confidentieel karakter. Hoewel ze elkaar
altijd beloofden open en eerlijk te zijn, was dat in werkelijkheid maar ten dele het
geval. Harold was zeer terughoudend over zijn gerommel met vriendjes. Hij vond
het niet belangrijk genoeg om Vita hiermee lastig te vallen. Hier viel wel iets voor
te zeggen, want Harold was een weinig emotioneel persoon, die niet snel uit zijn
doen raakte en zeker niet door verhoudingen.
Maar met Vita lag dat anders. Haar buitenechtelijke escapades waren
stroomversnellingen die haar leven ontregelden en waar ze zich met huid en haar in
stortte. Veel hiervan is aan Harold voorbij gegaan. Niet dat ze deze personen - op
een uitzondering na, waren dit vrouwen - verzweeg, ze liet eenvoudig de intensiteit
van haar gevoelens weg uit haar brieven.
De eerste keer dat Vita dit meemaakte was meteen ook de heftigste en de enige
gelegenheid waarbij haar huwelijk wankelde. Dat was de affaire met Violet Trefusis,
een vriendin uit haar jeugd, met wie ze op haar 26ste in een even stormachtige als
onverkwikkelijke (haar eigen woorden in retrospectief) verhouding terechtkwam.
Vita verkleedde zich als man, sprak met Violet af in Hyde Park Corner en gearmd
maakten ze een wandeling door Mayfair - Vita met een sigaret in haar mond. The
extraordinary thing was how natural it all was for me, schreef ze later in een
autobiografische terugblik. Violet oefende druk op haar uit om weg te lopen, bezwoer
haar dat ze niet zonder haar kon leven en Vita liet zich meezuigen, gefascineerd en
verliefd als ze was. Ze planden een vakantie van twee weken in Frankrijk en bleven
er vier maanden. Harold schreef handenwringende brieven, Vita's moeder zorgde
voor haar zoontjes van vijf en twee, en Vita maakte hel en hemel mee. Toch deed ze
niet de ultieme stap. Er waren natuurlijk de banden met haar gezin, maar wat haar
tegenhield ging dieper. Vita beschouwde zichzelf eenvoudig niet als homoseksueel.
Verliefdheid op vrouwen, lichamelijke intimiteit, alles goed en wel, maar niet het
etiket. Ongetwijfeld heeft hierin beduchtheid voor schandalen en voor sociaal dédain
meegespeeld, maar belangrijker was toch dat het beeld dat ze van zichzelf had
ongeschonden moest blijven. Hoe wild haar leven er bij vlagen uit mocht zien, in
haar diepste wezen was ze tamelijk conventioneel en gesteld op tradities. Voor latere
verhoudingen met vrouwen koos ze dan ook minder krachtige persoonlijkheden dan
Violet uit, zodat ze makkelijker de touwtjes in handen kon houden.
De uitzondering was natuurlijk Virginia Woolf, die met kop en schouders boven
de rest van Vita's harem uitstak. Virginia was uiterst intellectueel, spits en een
superieur schrijver. Vooral door dit laatste was Vita zeer geïmponeerd. Omgekeerd
lag Vita's aantrekkingskracht in haar kwaliteiten als vrouw, met niet in de laatste
plaats haar uiterlijk. Vita was aards, warm en schuwde het emotionele niet,
eigenschappen die de koele, gereserveerde Virginia aanspraken.
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Er zit in hun correspondentie een voortdurende wisseling van
afhankelijkheidsposities. Vita wendt zich tot Virginia als ‘my gentle genius of letters’
en legt haar de twijfels voor over de waarde van haar schrijverschap. Virginia doet
een beroep op Vita's moederlijkheid door op subtiele wijze aan haar zwakte en
ziekelijkheid te refereren. Subtiel, omdat altijd ‘het ergste al weer voorbij is en ze
zich al een stuk opgeknapt voelt.’ Virginia had inderdaad geen sterk gestel en
bovendien had ze een geschiedenis van zenuwinzinkingen en gekte achter de rug.
Waarschijnlijk is dit de oorzaak dat hun verhouding geen noemenswaardige fysieke
component heeft gehad. In een brief naar Harold, die zich een beetje ongerust maakte
over wat er gaande was, want zijn vrouw had ‘geen gelukkige hand met andermans
huwelijken’, schreef Vita: ‘... scared to death of arousing physical feelings in her,
because of the madness.’
De verhouding met Harold was bestendig door de afwezigheid van seks. Het lijkt
me dat die met Virginia hier ook door in stand gehouden werd. Het feit dat hun liefde
niet geconsumeerd werd (een enkel incident daargelaten) hield de fascinatie levend.
En leidde tot prachtige, romantische brieven. In 1926, als Vita onder tranen afscheid
heeft genomen, omdat ze
vervolg op pagina 11
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Ruim 900 Nederlandse misdaadromans
Moordboeken, een bibliografie door Maarten Bronkhorst 80 p., f 15, Nederlandse thrillers (serie) Uitgever: Veen, ca. f 17,50 per deel
R. Ferdinandusse
Het bekende boek van Julian Symons over de geschiedenis van de detective, Bloody
Murder, heeft indertijd, in 1976, een aardige Nederlandse aanvulling gekregen.
Achterin Moord en doodslag van Symons staat het hoofdstuk Misdaad in Holland.
Daarin inventariseert Jan C. Roosendaal aan de hand van vooral zijn eigen
verzameling van ruim 500 Nederlandse detectiveromans hoe het sinds 1900 met het
misdaadverhaal in ons land is gegaan. Met nog honderdzoveel boeken die Roosendaal
uit catalogi haalde kwam hij tot een lijst van bijna 650 Nederlandse detectiveromans,
gepubliceerd tussen 1900 en medio 1976.
Door dat hoofdstuk van Roosendaal is de Amsterdammer Maarten Bronkhorst
geïnspireerd geraakt. Ook hij is gaan verzamelen, heeft catalogi nagelopen en is,
zoals uit zijn voorwoord blijkt, wekelijks op stap gegaan langs boekenstallen en
antiquariaten. Zo vulde hij niet alleen zijn kasten, maar kwam hij ook tot een lijst
van ruim 900 oorspronkelijke Nederlandse detectives en thrillers, verschenen in de
periode 1900-1984. Hij heeft daarbij nog strenge criteria aangelegd: in een
misdaadroman moet niet alleen sprake zijn van het oplossen van een misdaad, het
oplossen moet óók nog de spil zijn waar het verhaal om draait. Op grond daarvan
heeft hij een aantal schrijvers niet in zijn lijst opgenomen; bijvoorbeeld niet Marden
Carton met haar speurster Tonia van Dijk; niet de boeken van Tim Krabbé, Van
Mook en Henk. J. Oolbekkink, omdat daarin volgens Bronkhorst de psychologie van
de misdadiger belangrijker is dan het oplossen. Ik vind dat een hard oordeel.

Monumentale lijst
Maar voor de rest is het een monumentale lijst. Bronkhorst heeft er een boekje van
gemaakt (Moordboeken, een bibliografie, uitgegeven in eigen beheer) van 80
bladzijden. Gerubriceerd naar uitgever, schrijver, hoofdpersoon; zelfs een opgave
van de serie waarin een boek verscheen ontbreekt niet, net zo min als een lijst van
pseudoniemen. Ook zijn de misdaadboeken nog eens gerangschikt naar het jaar van
verschijnen, en daar blijkt uit dat al dat geroep (ook door mijzelf) over de huidige
opmars van de Nederlandse detective nergens op slaat. In 1937 verschenen er 23
Nederlandse detectives, in 1940 24, in 1953 23, in 1959 22, in 1969 22 in 1982 21.
Alleen in de jaren veertig en zeventig wou het aantal wel eens onder de tien komen.
Wie wil beseffen wat een hopeloze taak het verzamelen van 900 Nederlandse
detectives is moet f 15, - overmaken op giro 3569082 van Maarten Bronkhorst,
Zamenhoffstraat 84, Amsterdam.
Ik vermeldde hierboven dat Bronkhorst van die misdaadboeken ook alle Series
opsomt. De Accoladereeks, de Widétetreeks, et cetera. Zinnig voor de verzamelaar
of de geschiedschrijver, maar heeft zo'n serie, behalve het gemak voor de uitgever,
ook nog betekenis voor de lezer? Want vrijwel gelijk met Moordboeken zag wéér
een nieuwe serie het licht: NT, Nederlandse thriller, uitgegeven in een grijzig kaftje
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door Veen: herdrukken in pocket uit Veens serie Nederlandse thrillers. Eén van de
zes pockets is Willy Corsari's enige detective van na 1970: Spelen met de dood,
verschenen in 1983. Een ingewikkeld boek, zoals de schrijfster al in januari 1982
constateerde, toen ze lange tijd in het ziekenhuis moest. In Het Vrije Volk vertelde
ze in die tijd: ‘De intrige van het boek is vreselijk ingewikkeld, ik kwam er niet meer
uit en inspecteur Lund ook niet. Ik dacht, ik ga even zitten en boem! ik viel, heup
gebroken.’ En ze had gelijk: in de eerste 22 bladzijden introduceert de schrijfster
zeventien personen, en in de tien bladzijden daarna nog eens elf, en die blijken in de
rest van het boek allemaal met elkaar te maken te hebben. Het lezen over Lund is
daardoor tamelijk vermoeiend, ook al omdat Willy Corsari af en toe telegramstijl
hanteert om aan het eind te komen. Het aardige is dat helemaal achteraf de intrige
nog tamelijk logisch in elkaar zit. De leukste zin is nog altijd (blz. 14): ‘André
bemoeide zich vrijwel nooit met vrouwelijke studenten. Hij vond hen bijna altijd
onaantrekkelijk en soms ronduit vies. Zijn voorkeur ging uit naar prostituées.’
Naast Corsari zitten in deze serie de tweede drukken van Felix Thijssen:
Jachtschade, een harde thriller over een kraak; Theo Capel, Weggegooid geld, een
Amsterdams avontuur van Hank Stammer; het woordrijke Zwart Geld van Bert
Hiddema; Stille waters, van Jacques Post, en het debuut van Hans Neber, Wie zwijgt
stemt toe. Zes boeken die in genre en kwaliteit verschillen en alleen gemeen hebben
dat ze bij Veen verschenen. Misschien ontbreekt het aloude motto: leest Nederlandse
waar, dan helpen zij elkaar.
■
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Nevel over de Schotse hooglanden
Het historisch perspectief van A. Alberts
De zilveren kogel door A. Alberts Uitgever: Van Oorschot, 142 p., f22,50
Frans de Rover
De mens wikt, de geschiedenis beschikt - dat lijkt de strekking van Alberts' nieuwe
‘historische’ roman, gesitueerd in Schotland in de jaren 1679-1689: een decennium
van geloofsvervolging van de Covenanters en perikelen rond de Engelse
troonopvolging, culminerend in de komst van onze stadhouder Willen III van Oranje,
die zijn oom én schoonvader Jacobus II van de troon stootte om er zelf op te gaan
zitten. In die periode, ‘een tijd van bloed en tranen’, volgt Alberts het reilen en zeilen
van een drietal personages van wie er twee werkelijk bestaan hebben: de rechtzinnige,
steeds ongrijpbaar voortvluchtige dominee Alexander Peden (‘Ouwe Sandie’ for the
boys) en diens tegenstander en achtervolger, de Schotse officier John Claverhouse.
De jager en het wild worden met elkaar verbonden door een ‘fantasiefiguur’, een
heksendochter die voor het goedgelovig volk zelf ook de zwarte kunsten machtig is:
Isobel Gowdie. Dat het boek weer menige zetfout bevat is symptomatisch voor een
Van Oorschot-uitgave; dat Isobel op het achterplat de achternaam van een heel ander
personage krijgt (Grierson, notabene de moordenaar van haar moeder) is niet alleen
een slordigheid maar lijkt symptomatisch voor Alberts' wijze van schrijven.

A. Alberts
HANS VAN DEN BOGAARD

De zilveren kogel is geen historische roman in de traditionele zin - Alberts schetst
geen kleurrijke taferelen van vervlogen tijden: zijn verteltrant is tot het uiterste
ingetogen. Wat er aan gruwelijke voorvallen (heksenverbrandingen, martelingen)
en krijgsgewoel met veel dragonders gemeld wordt, geschiedt door personages die
daarvan, meestal zijdelings, getuige zijn geweest of het via anderen gehoord hebben.
Sprekers en toehoorders blijken aan een half woord genoeg te hebben en ook de
verteller bedient zich van een dergelijke verzwijgende stijl. De frequente
name-dropping van mensen en plaatsen maken, ondanks een toegevoegd
overzichtskaartje van Schotland, het verhaal tot een dermate cryptisch geheel dat
een vergissing als die met de achternaam van Isobel wel mogelijk is. Met deze
opmerking pleit ik niet voor breed uitgewalst praatproza, maar zoals bij eerder werk
van Alberts (Het zand voor de kust van Aveiro, met name) bekruipt me ook nu weer
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een lichte irritatie wanneer het lezen zo moeizaam moet verlopen. Dat wordt nog
versterkt door de presentatie: dialogen worden typografisch niet aangegeven, zodat
het vaak verwarring oplevert (zeker wanneer de regel ‘volloopt’) tot wáár wíé aan
het woord is. En om het allemaal nog erger te maken: de portee van het verhaal blijft
mij even schimmig als Ouwe Sandie, die zich voortdurend aan arrestatie weet te
onttrekken door een juist op dat moment opkomende mist. Het zicht op de motieven
van de andere personages wordt evenmin helder.
Natuurlijk is er de suggestie waarom iemand doet wat hij doet: Isobel voelt zich
schuldig aan het feit dat haar moeder de heksenrol kreeg toebedeeld; uit tweede hand
hoort ze als kind hoe de heksenverbranding verlopen is. Tijdens het stuitend ritueel
ziet ze in een kerk dominee Peden het paradijs voor het slachtoffer afsmeken. Later
zal ze hem om die reden ‘redden’ van de dood. Ze vertelt dit alles tegen Claverhouse,
wiens arrestante ze in zekere zin is maar met wie ze een bijzondere
(liefdes)verhouding krijgt. Of behekst ze hem? Haar heksenreputatie zal echter
haarzelf én Claverhouse fataal worden. Wanneer de Hollandse koning eenmaal op
de troon zit, staat Claverhouse plotseling aan de andere, de verkeerde kant - hij
weigert het nieuwe bewind te erkennen, zoals eerder de Covenanters weigerden het
gezag van de Engelse koning over hun geloofszaken te erkennen. Hij ‘kiest’ voor
zijn principes, maar de geschiedenis walst over hem heen: voordat hij in een laatste
slag bij avondlicht zijn trouw aan de verdreven vorst zal bewijzen, wordt hij lafhartig
vermoord door een samenzwering vanuit zijn eigen, ook door geloofsovertuiging
verdeelde familie. Isobel wordt als schuldige aangewezen: zij zou hem doodgeschoten
hebben met een zilveren kogel - het enige wapen waartegen lieden die hun ziel aan
Satan verkwanseld hebben niet bestand zijn. De jager is slachtoffer geworden; Isobel
eindigt als haar moeder. De geschiedenis gaat verder; maar is het niet de taak van
een historicus-schrijver om (volgens Romein) in de nevel van feiten een beeld te
creëren? Alberts heeft die poging gewaagd door een verwarrende tijd in enkele
personages te concretiseren. Maar van de noodzaak van de keuze van juist dié tijd
en dié personages, van de legitimatie van hun handelen op juist déze wijze, heeft hij
mij niet overtuigd. Over de Schotse hooglanden blijft een hardnekkige nevel hangen.
■

Voor onder de boom
Een kerstherinnering door Truman Capote Vertaling Ingrid Tóth en Eva
Wolff Uitgever: De Arbeiderspers, 46 p., f19,50
Een kerstherinnering is een deels autobiografisch verhaal: het verslag van een aantal
dagen die Capote als jongen rond Kerstmis doorbracht met zijn vader, die hij in jaren
niet had gezien en die hij zich nauwelijks kon herinneren, zoals de tekst op de
binnenkant zegt. In het verhaal heet Capote Buddy; hij woont tijdens de crisisjaren
in het diepe zuiden van de Verenigde Staten, waar hij wordt opgevoed door een
dierbare nicht, de bejaarde, licht invalide juffrouw Sook Faulk, omdat zijn vader in
New Orleans woont en zijn moeder in New York een carrière opbouwt. Sook vertelde
Buddy over de kerstman en hij geloofde haar ‘net zoals hij geloofde dat alles Gods
wil was’. Vader nodigt hem uit om Kerstmis in New Orleans te komen vieren en
daar ontdekt Buddy wat ‘echte’ liefde is als hij in een etalage een modelvliegtuig
ziet, ‘dat groot genoeg is om erin te zitten, met trappers net als een fiets’. Die avond
bidt Buddy dat de kerstman dat vliegtuig voor hem meebrengt en besluit hij wakker
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te blijven om hem op te wachten; 's nachts gebeurt er dan iets waardoor hij ‘zijn hele
beeld van alles moet herzien’. Het grappige is dat hij zich het meest zorgen maakt
over ‘hoe het Sook te vertellen’, want die gelooft nog in de kerstman. Een ontroerend
verhaal voor onder de boom, met een bijna sentimenteel slot.

Een kerstherinnering: omslagtekening Joost Graftdijk

M.H.
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Opnieuw een ritsloos nummer
Erica Jongs etiquetteboek voor de gescheiden vrouw
Parachutes & kisses door Erica Jong Uitgever: Granada, 336 p. Importeur:
Nilsson & Lamm, f46,80
Diny Schouten
Hoe het verder ging met Isadora Wing, deel III. Wat vooraf ging. Isadora heeft, na
een bewustzijnsvernauwend huwelijk met de ten onrechte voor Ideaal aangeziene
echtgenoot, de Chinese psychiater (de lezer zij verwezen naar Fear of Flying), haar
vliegangst overwonnen en beleeft in deel II, How To Save Your Own Life, de
liefde-zonder-vrees met een Californische hippie. In deel III, Parachutes and Kisses,
blijkt dat deze jongeman, Josh geheten, zich ontpopt heeft als een onmiskenbaar
Mannelijk Chauvinistisch Zwijn, dat eist dat Isadora - zij, Isadora! Isadora Zelda
Wing! De Gevierde Schrijfster! - zijn eten kookt. Isadora weigert echter zijn ego te
strelen. ‘Fuck other men, go ahead’ zijn, voor straf, Josh' laatste woorden alvorens
hij Isadora, hun trendy huis in Connecticut (zeventien kamers) en driejarige dochter
Amanda (‘Mandy’) verlaat.
Exit Josh. Enter: Errol, achtentwintig jaar of daaromtrent, discjockey, ‘The Count
of Cunnilingus’, maar ook ‘het soort jongen dat met evenveel enthousiasme Beowolf
als Harold Robbins leest.’ Errol wel lief maar een beetje dom. Exit Errol. Enter... nu
ja, Esadora is ‘fucking her brains out’, om haar verdriet om Josh te vergeten, en doen
de namen van haar cavalieri serventi er dan toe?
Onder hen komen de cicisbei van boven de dertig er slecht af. Heren van middelbare
leeftijd hebben weliswaar het bestaan van de clitoris ontdekt (‘thanks to the
consciousness-raising of feminist literature’), maar ze vragen reeds na ‘Thirty-seconds
worth of licking’ of het zo genoeg was?
Het tij is echter gunstig voor Isadora. Ze nadert gevaarlijk dicht haar veertigste,
maar ze lijkt naar eigen zeggen drieëndertig, hooguit vijfendertig. Daarover raakt ze
niet uitgepraat. In elk geval heeft ze succes bij de zonen van haar vriendinnen, want
‘Mannen die geboren zijn in de jaren vijfitg, zijn zo gewend aan meisjes die zich in
bed als verkeersagenten gedragen, dat de ouderwetse vrouwelijkheid van vrouwen
van dertig of veertig een openbaring voor ze is.’ Er rest Isadora dus nog hoop, al
verontrust mij hoe die gestut wordt met schoonheidsbehandelingen, sexy ondergoed,
‘sixty-dollar hair-cuts’ en veel ‘Opium’ - de Yves St. Laurentsoort.

Erica Jong
ABC

Kort en goed, Isadora ratelt, driehonderd vermoeiende pagina's lang, een soort
The Divorced Woman's Book of Etiquette bij elkaar. Wat te zeggen tegen een man
die niet klaarkomt? Hoe de ‘failures’ er onmiddellijk uit te pikken? (‘Impotent men
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seem to be everywhere,’ waarschuwt onze nieuwe Amy Groskamp al op bladzijde
1. ‘How-To-Stop-Worrying-About-Getting-Laid’? Ik heb nu al medelijden met de
vertaler. Hoe zeggen wij: ‘I've missed you, he said plunging in’? Voor één keer valt
daar wel iets voor te verzinnen, maar Isadora, die zichzelf zeer geletterd acht, heeft
als lijfspreuk ‘I fuck, therefore I am’, en ze maakt zich bovendien onnodig bezorgd
dat wij haar scores ‘to hit the sack’ niet zullen bijhouden. Voor de zekerheid houdt
zij dus alle orgasmes bij. Het resultaat is dat haar boek ongeveer zo opwindend leest
als het Haagse Kookboek, met het verschil dat de recepten buitengewoon smerig
zijn. Isadora, ‘quickly in getting the Masters & Johnson message’, beschouwt vooral
zichzelf als een smakelijk hapje. Ze vult haar vagina met krabmayonaise, serveert
ook Japanse sushi uit haar immer natte kut, en bedekt, voor de variatie, de edele
delen van haar partner met advocado-dipsaus. ‘Everyone is into oral sex, it seems,’
zo bejubelt zij enthousiast de zeden van de jaren tachtig. Eén minnaar sabbelt tevreden
op haar (gebruikte) Tampax. Niet helemaal mijn smaak, maar men hoort wel eens
dat daar anders over gedacht wordt.
Zei ik dat Parachutes & Kisses niet opwindend was? Amusant is het wél. ‘Are
you lubricating yet?’ vraagt ene Roland (26), en: ‘Do you prefer the right side of
your clitoris to be licked, or the left?’ Isadora blijkt, tot mijn verrassing, hoogst
onmodern in haar afwijzing van deze klinische aanpak. Rolands manieren - tenslotte
is het een etiquetteboek - worden terechtgewezen als té onromantisch. ‘Roland, how
about some soft lights, sweet music, a jug of wine, a loaf of bread, you know,’ vraagt
Isadora ontzet, zich beroepend op Colette, ‘one of her favorite writers’.
Er worden meer ‘favorite writers’ geciteerd, trouwens. ‘Wise old Flaubert’, op
pagina 57, en ‘someone called Sébastien Chamfort’, op pagina 78 - zei ik ook al niet
dat ze geletterd was? Haar auteur ook: elk hoofdstuk begint met pompeuze citaten
van, als daar zijn, Byron, Yeats, Aristofanes, Shakespeare, Yoyce, Aphra Behn,
William Blake, Omar Khayyam, Shaw, Rilke, François Villon, Jung, Miller, Laclos,
Cervantes. Dat alles buiten de eigenlijke tekst. Men treft ook zinnen aan als: ‘We
have to discuss Nietzsche, Schopenhauer, and sex.’ Anja Meulenbelt, die zich in haar
laatste boek slechts één enkele literaire toespeling (op Elsschots droom en daad)
veroorloofde, is in vergelijking een toonbeeld van bescheidenheid.

Geen promiscuiteit
Ik vergat Dante! ‘Nel mezzo del cammin di nostra vita’ staat er wel vijf keer in jammer dat er geen register is. Niet dat dat per se nodig is om de boodschap niet te
missen: Isadora is verdwaald, in het midden van haar leven, daaraan is geen twijfel
mogelijk. Er zijn hoofdstukken over belastingschulden; ‘nanny-problems’; echtgenoten
die uit jaloezie op haar schrijverssucces de benen nemen met medeneming van video
en geluidsinstallatie; minnaars die net als zijzelf aan ex'en gebonden zijn door
weekendafspraken over de kinderen. Door onachtzaamheid is de lievelingspincher,
Chekarff (de andere twee heten Virginia Woolf en Dostoyevski) overreden.
Verdwaald derhalve, maar niet de weg kwijt. Isadora vindt het rechte pad op
bladzijde 275 ongeveer, waar ze promiscuïteit afzweert. Ze heeft dan haar Man
gevonden, en belooft hem voortaan, met enige beschaamde verlegenheid tegenover
de lezer, eeuwige trouw, ontroerd als ze is door de stiletto die hij meebracht om haar
te beschermen.
Ik vind het geloof ik nog niet eens pijnlijk dat Isadora met zoveel woorden toegeeft
dat de liefde belangrijker is voor haar ego dan haar schrijverschap, hoewel ze zo alle
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bladzijden daarvoor, waarin het tegendeel beweerd werd, terzijde schuift als pure
koketterie. Het is ook geen probleem dat haar prachtig gebouwde Super Man nog
maar vijfentwintig is en werkloos acteur, en zich dus op de duur net zo verongelijkt
zal voelen naast de beroemde bestseller-auteur als zijn voorgangers. Alarmerend is
dat de beleggingsadviseur verkeerde adviezen heeft gegeven, en ‘Isadora really knows
of no other way to make money than to write her heart out’. Ik ben bang dat ik al
weet waar deel IV over zal gaan.
■
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Een aflopend tijdperk
Jean-François Revel voorspelt de ondergang van de democratie
Waarom de democratieën sterven door Jean-François Revel Vertaling:
Gert Bakx Uitgever: Manteau Antwerpen, 352 p., f39,50
Marc Reynebeau
De miljoenen vredesbetogers die de afgelopen jaren in de Westeuropese hoofdsteden
demonstreerden tegen de plaatsing van nieuwe Amerikaanse kernraketten in Europa,
getuigden vooral van hun lafheid en masochisme. Als ze al niet door Moskou waren
betaald, vormden ze een verdwaasde massa van domoren en naïevelingen, die werd
gemanipuleerd door een via het Kremlin georchestreerde desinformatiecampagne.
Wie dat niet gelooft, heeft niet begrepen wat er te lezen valt in het pas verschenen
boek Waarom de democratieën sterven van Jean-François Revel, de vertaling van
diens anderhalf jaar geleden gepubliceerde Comment les démocraties finissent
(uitgeverij Grasset).
De nu zestigjarige Revel heeft een lange carrière als journalist, hoogleraar en
schrijver. Sinds hij in 1981 ontslag nam als directeur van het liberale weekblad
L'Express is hij actief als publicist, onder meer als auteur van een column in het
rechtse magazine Le Point.
Aangezien ook in Frankrijk de dingen niet meer zijn zoals ze er vroeger plachten
uit te zien, is Revels medewerking aan Le Point eigenlijk niet verwonderlijk. Van
oudsher behoorde hij nochtans tot de radicaux in de Franse politiek, het progressieve
liberalisme, de niet-communistische linkerzijde, die, vanuit het individualistische
perspectief, vooral humanistische, ethische en culturele waarden verdedigt. Daarbij
keren deze radicalen zich zowel tegen het domme, autoritaire en harteloze
conservatisme als tegen het collectivistische en dirigistische marxisme. Na de
gruwelen van de Vierde Republiek en van het gaullisme stelde dat liberalisme (in de
Amerikaanse betekenis) zijn hoop op president Giscard d'Estaing, maar die bleek
spoedig de verwachte Aufklärung niet te kunnen brengen. Een fractie van de radicalen
allieerde zich daarna, via de Mouvement des Radicaux de Gauche met de socialistische
president Mitterrand. De andere fractie trok zich mokkend terug in de studeerkamers,
vooral omdat ze de (nu ook al afgelopen) communistische regeringsdeelname in het
kabinet-Mauroy niet kon verteren. Van de weeromstuit vond een deel van deze laatste
fractie aansluiting bij Nieuw Rechts en zelfs in die mate dat enkele vertegenwoordigers
ervan de extreem-rechtse politicus (en Europarlementslid) Jean-Marie Le Pen lang
niet zo'n kwaaie kerel vinden.

Jean-François Revel

Perfecte harmonie
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In de jaren zestig genoot Revel bij links nogal wat sympathie omwille van zijn rebelse,
om niet te zeggen iconoclastische geschriften, zoals Pourquoi des philosophes? en
La cabale des dv́ots (door de Arbeiderspers eerst uitgebracht als De kongsie der
vromen en later als Het complot der vromen). In zijn Ni Marx ni Jésus getuigde Revel
van zijn geloof in de mogelijkheid van het tot stand brengen van een soort culturele
revolutie, een omwenteling in de geesten, zoals hele gemeenschappen die in onderling
overleg en in perfecte harmonie kunnen doorvoeren, zonder dat daar machthebbers
of andere minderheden aan te pas hoeven te komen. De ontnuchtering kwam in La
tentation totalitaire (vertaald als De totalitaire verleiding), waarin Revel zich
verontrust afvroeg waarom mensen, die in een democratie leven, door het totalitarisme
bekoord kunnen worden. Daar sluit Comment les démocraties finissent dan perfect
bij aan. In dit boek bekijkt Revel de wereld vanuit het perspectief van het antagonisme
tussen de democratie en de totalitaire dictatuur en, zoals een militair strateeg
troepenbewegingen en veroverde stellingen zou bestuderen, telt Revel de verlies- en
winstpunten van elk politiek regime op. Daarbij is het voor Revel evident dat de
totalitaire dictatuur niets anders dan het communisme is en meer bepaald Moskou
en zijn trawanten.
Tussen beide stelsels is volgens Revel geen vreedzame coëxistentie mogelijk,
vanwege de agressiviteit en het imperialisme van het communisme. De democratie
legt zich immers toe ‘op het geduldige en realistische verbeteren van het
maatschappelijke leven’, terwijl het communisme ‘noodzakelijkerwijs naar buiten
is gekeerd, omdat ze een totale maatschappelijke mislukking’ is.
Revels these komt erop neer dat dit noodzakelijke conflict fataal in het nadeel van
de democratie moet uitvallen. Niet alleen meent Revel een steeds verdere opmars
van de Sovjetunie op de wereldkaart te moeten vaststellen, ook durft het Westen de
confrontatie niet aan (bijvoorbeeld op ontwapeningsconferenties), zodat het nucleaire
machtsevenwicht steeds verder wordt verstoord, ten nadele van het Westen. Bovendien
wordt het democratische kamp voortdurend verder van binnenuit uitgehold, door het
anti-Amerikanisme dat de Atlantische solidariteit in het gedrang brengt en door de
interne destabilisering, die het gevolg is van ‘overdreven zelfkritiek’ en politieke
kortzichtigheid. De Sovjetunie zal met het wapen van de nucleaire chantage, met
name West-Europa voortdurend tot verdere concessies dwingen, waardoor de
democratie ten prooi zal vallen aan de Sovjet-dictatuur. Het communisme mag dan
al een levend lijk zijn, het zal de democratie in zijn graf meesleuren. Kortom, in
Revels visie zal het democratische moment het kenmerk zijn van een slechts heel
korte periode in de wereldgeschiedenis. Bij de aanvang van de volgende eeuw zal
er niet eens meer van democratie sprake zijn.
Het kan niet ontkend worden dat het probleem, dat door Jean-François Revel aan
de orde wordt gesteld, reëel is. Het is even onloochenbaar dat de totaliteit van de
Noord-Zuidproblematiek doorkruist wordt door de Oost-Westrivaliteiten. Je hoeft
evenmin een fascist te zijn om te stellen dat het Sovjet-systeem een verwerpelijke
dictatuur is.
Als gereputeerd polemist redeneert Revel echter vooral in morele termen. De
Oost-Westconfrontatie ziet hij dan ook als een strijd tussen goed en kwaad, waarbij
de Sovjetunie ongenuanceerd als een satanische kracht wordt voorgesteld. Het gevolg
is dat Revel er niet in slaagt de machtspolitieke mechanismen van de Koude Oorlog,
in welke vorm dan ook, als zodanig te omschrijven, net zomin als hij inziet welke
noodlottige gevolgen die heeft op de ontwikkelingen in de Derde Wereld. Het belet
hem bijvoorbeeld de Amerikaanse politiek in Latijns-Amerika als machtspolitiek te
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kwalificeren. Het optreden van de CIA schijnt hem totaal onbekend te zijn. Verwijt
Revel de Sovjetunie haar obstructie van de vrije nieuwsgaring door de media, dan
moet hij toch ook weten dat tijdens de eerste dagen van de Amerikaanse invasie in
Grenada elke journalistieke aanwezigheid werd verboden. Spreekt Revel over de
door de Sovjetunie gefabriekte desinformatie, dan is er geen sprake van de van
Washington uitgaande manipulatie van de pers rond thema's als de neutronenbom.
Financiert de Sovjetunie terroristische organisaties, dan is er van de door westerse
geheime diensten opgezette staatsgrepen geen sprake.
Revel bewijst vooral wat bewezen moest worden: dat de Sovjetunie een
boosaardige, expansieve kracht is, die er bijvoorbeeld in slaagt in alle westerse
kanselarijen door te dringen opdat die maar het op Moskou georiënteerde
MPLA-regime in Angola diplomatiek zouden erkennen. In het licht van dit quod
erat demonstrandum wordt soms nogal fors het
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handje gelicht met de argumentatie. Dat democratieën in crisistijd hun
defensiebudgetten verminderen, klopt niet voor wat de Verenigde Staten betreft. Als
men Revel moet geloven is elke rechtse dictatuur het resultaat van linkse terreur,
Chili inbegrepen. Ronduit potsierlijk is Revels verklaring voor het
Sovjet-imperialisme: door haar interne sociale mislukking zou de leidende
Sovjet-klasse binnenslands niets meer te doen hebben: daardoor zou ze die
expansiedrang vertonen, omdat ze zich anders zou gaan vervelen!

Russische beer
De consequenties van Revels centrale gedachte is bijzonder vérstrekkend. Dat de
schendingen van de mensenrechten door rechtse regimes met de mantel van de
anticommunistische liefde worden toegedekt is een bekend procédé. Maar Revel
gaat verder omdat hij ook de binnenlandse ‘subversie’ in de democratieën veroordeelt
en daarbij alleen de linkerzijde op het oog heeft. Revel beschouwt het neofascisme
als volmaakt onschuldig, ongeacht wat er de laatste jaren zoal in West-Duitsland,
Frankrijk, Italië, Spanje of België aan openlijk anti-democratische krachten de kop
heeft opgestoken. Als Revel echter een eind wil maken aan al die binnenlandse
‘subversie’ en aan al die ‘overdreven zelfkritiek’, beoogt hij niets minder dan de
afbouw van de pluralistische democratie en een nog veel meer uitgesproken
Amerikaanse bevoogding van West-Europa. De vraag is dan wat zo'n ongetwijfeld
autoritair bestel nog zal onderscheiden van wat de Russische beer in zijn eigen
invloedssfeer aanricht.
De Nederlandse vertaling van Revels boek is het eerste deel in de zogenaamde
Oost-Westserie van de Antwerpse Manteau-vestiging. Het is de bedoeling, zo
verklaarde de uitgever ooit, er de verstandige anticommunisten in aan bod te laten
komen. De uitvoering van het boek is alvast zeer streng; de hele tekst werd zelfs in
een schreefloze letter gezet. De vertaling van Gert Bakx laat echter veel te wensen
over, loopt stroef, is weinig accuraat en al evenmin zeer getrouw. Van een
actualisering is helemaal geen sprake (in het boek werd Andropov nog niet door
Tsjernenko opgevolgd). Bij de omzetting van begrippen, spelling van eigennamen
en titels van publikaties werd heel onzorgvuldig te werk gegaan. Zelfs een vermelding
van Spenglers Untergang des Abendlandes bleef onvertaald in het Frans staan; wél
werd in een voetnoot de titel van Solzjenitsyns Goelag Archipel vertaald, maar de
paginaverwijzing bleef dezelfde als voor de Franse editie! Het Amerikaanse Huis
van Afgevaardigden wordt de kamer van volksvertegenwoordigers genoemd, en de
radiozender France-Inter blijkt in het Nederlands plots Radio-Inter te heten. De
kwaliteit van de vertaling kan misschien nog het best afgemeten worden aan volgende
lapsus: Revel verwijst naar de opvallend anti-Amerikaanse rede die ‘le ministre
socialiste’ in 1982 op de Unescoconferentie in het Mexicaanse Cancún heeft
gehouden, waarmee uiteraard de Fransman Jack Lang wordt bedoeld (zijn naam staat
trouwens anderhalve regel verderop te lezen). In de Nederlandse vertaling blijkt Lang
een ‘Mexicaanse socialistische minister’ te zijn. Misschien kan Manteau in de
toekomst niet alleen strenge en verstandige anticommunisten aantrekken, maar ook
eens aan idem vertalers denken.
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Vita Sackville-West
vervolg van pagina 7
een paar maanden naar Harold in Teheran gaat, schrijft ze haar in de trein: ‘I'm
reduced to a thing that wants Virginia.’
Toch was Vita's verhouding met Virginia minder stabiel dan die met Harold.
Virginia was in tegenstelling tot Harold wél jaloers en ze had geen waardering voor
de manier waarop Vita in passies grossierde. ‘I detest the 2nd rate schoolgirl
atmosphere.’ schreef ze in haar dagboek over Vita's infatuaties.
Mary Campbell was in 1927 de eerste met wie Vita iets moois begon en er kwamen
nog veel opvolgsters. In het algemeen vermeed ze het zorgvuldig om hier tegen
Virginia over uit te weiden. Het liefst schreef ze er helemaal niet over.
Vita was een meester in het optrekken van schotten tussen haar verschillende
gevoelens, want de brieven aan Virginia boetten in het geheel niet in aan intimiteit
of verlangen. Maar af en toe kwam Virginia toch het een en ander aan de weet en
kon dan niet nalaten om een half-serieus plaagstootje uit te delen. Ze had een plan
opgevat om een roman over Vita te schrijven (Orlando) en schreef: ‘But listen,
suppose Orlando turns out to be Vita; and its all about you and the lusts of your flesh
and the lure of your mind (heart you have none, who go gallivanting down the lanes
with Campbell)... Shall you mind? Say yes or No.’ Vita was buiten zichzelf van
enthousiasme over dit idee van Virginia en vanaf die tijd kwamen allerlei toespelingen
en grapjes die met Orlando te maken hadden, regelmatig terug in de correspondentie.
De liefdes van Vita kwamen en gingen, maar Virginia bleef dankzij de veelzijdigheid
van hun verhouding. De frequentie van brieven nam af in de loop van de jaren dertig.
Dit liep parallel aan een geleidelijk zich terugtrekken van Vita uit het openbare leven.
Na haar succesvolle tournee als gevierd schrijfster door Amerika, met lezingen door
heel het land, kreeg ze genoeg van wilde avonturen en grote emoties. Vita was 42
en had ontdekt dat tuinieren ook een bijzonder plezierige bezigheid was. Haar naar
buiten gekeerde blik - naast haar enorme energie en produktiviteit, was ze altijd in
voor een verzetje - keerde zich naar binnen. In 1935 noteerde Virginia spijtig in haar
dagboek: ‘And she has grown very fat, very much the indolent country lady, run to
seed, incurious now about books; has written no poetry; only kindles about dogs,
flowers, and new buildings... And there is no bitterness, only a certain emptiness.’
Hun brieven werden iets weemoediger van toon. Vita verwijst een enkele keer naar
het verleden, altijd een gevaarlijke manier om een beroep op iemand te doen. ‘Well,
dig about in your memory and perhaps you will remember a porpoise on a marble
slab.’ (Een porpoise is een dolfijnachtige, een van de vele bijnamen die Virginia
voor Vita had verzonnen.) Maar ondanks Virginia's boven geciteerde
dagboekverzuchting die begon met de regels ‘My friendship with Vita is over. Not
with a quarrel, not with a bang, but as a ripe fruit falls...’ ging alles gewoon door.
Vita schreef het lange gedicht ‘Solitude’ en gaf daardoor blijk geen afscheid van de
literatuur genomen te hebben, zoals Virginia vreesde. Hun verbondenheid was te
groot dat ze opgehouden zouden kunnen zijn met het schrijven van brieven. Nog in
1939 vraagt Virginia dringend ‘op welke sport van Vita's emotionele ladder ze
eigenlijk staat’. Tegenwoordig zouden we zeggen: hoe hoog scoor ik op je toptien?
‘Virginia darling, you are very high up on the rungs - always -’ schrijft Vita
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geruststellend, zij het mogelijk niet specifiek genoeg, terug. Op 28 maart 1941 pleegde
Virginia zelfmoord door zich te verdrinken. Vita was verbijsterd en schreef naar
Harold dat Virginia in een vlaag van waanzin gehandeld moest hebben, omdat ze
anders nooit Leonard en Vanessa (haar zuster) een dergelijk verdriet had kunnen
aandoen.
Acht jaar later schreef ze naar Harold dat ze ervan overtuigd was dat ze Virginia
had kunnen tegenhouden, als ze maar in de buurt was geweest. Daar had ze wel eens
gelijk in kunnen hebben, want Virginia hield heel veel van Vita, in mijn idee net iets
meer dan andersom.
■

George Orwell
Vervolg van pagina 4
eind van de jaren veertig. Het stalinisme kon toen nog beschreven worden als een
god die had gefaald - niettemin: een god in de ogen van gelovigen. Maar
tegenwoordig? Tegenover de Rahv van 1949 bracht Irving Howe in Amsterdam een
recent essay in stelling van ‘een criticus’ (die niemand anders is dan hijzelf, in de
door hem geredigeerde bundel 1984 revisited). De ontwikkeling van totalitaire
communistische regimes van de afgelopen dertig jaar is er een geweest waarin de
heersende groepen steeds minder zelfs maar de schijn ophouden overtuigde
marxistenleninisten te zijn. Ze geloven in het regime en ze geloven in de partij - om
de macht die deze belichamen. De ideologie is vermolmd, de pretenties ervan worden
niet meer opgehouden - maar de totalitaire macht is ongebroken. Historische noodzaak
als rechtvaardiging van machtsuitoefening is achterhaald: Nacht in de middag is anders dan 1984 - een historische roman geworden. Orwell voorzag echter intuïtief
de huidige situatie waarin het geloof in de totale staat verloren is gegaan terwijl de
macht ervan overleeft; een situatie waarin de heersers niet meer de moeite nemen
zichzelf of hun slachtoffers voor de gek te houden. Of deze situatie de voorbode is
van een crisis in het totalitarisme dan wel een bewijs dat het nu zo sterk is geworden
dat het het kan stellen zonder het fanatisme van zijn eerste fase, dat is een vraag
waarop het antwoord volgens Howe nu niet te geven valt.
Irving Howe citeerde Andy Warhol, die ooit gezegd heeft dat iedereen in Amerika
vijftien minuten beroemd is. Dit jaar kreeg George Orwell zijn tweede kwartier:
‘Stupid symposia, insipid TV programs, superficial journalistic accounts: there seems
no end to it; but rest assured, there will be - suddenly, without warning, and
completely, it will end... a new fad, another hapless figure with his of her fifteen
minutes.’
■
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De Beste Boeken van 1984
Rudy Kousbroek
Bij de boeken die ik dit jaar heb gelezen zijn er twee die mij bijzonder hebben
aangegrepen. Een daarvan is Last Waltz in Vienna van George Clare (Pan Books,
f13,60); het beschrijft, zoals de titel niet doet vermoeden, de ondergang van een
joodse familie in de Tweede Wereldoorlog. Ik ontkom er niet aan de eenvoud en
authenticiteit van dit verschrikkelijke relaas te vergelijken met de onwaarachtigheid
van een boek als Empire of the Sun van J.G. Ballard (Gollancz, f48,50) - dat, het kon
niet missen, in The Observer door verschillende mensen genoemd wordt als Book
of the Year, met tot wanhoop stemmende toelichtingen als ‘which makes other stories
we've told ourselves about the last war pale by comparison’. Dit maakt duidelijk hoe
irrelevant al die discussies over de ‘vrijheid van de romanschrijver’ zijn met
betrekking tot een dergelijk boek.
Het tweede van de eerder bedoelde boeken is Een kwestie van macht, door Anthony
van Kampen (Unieboek/Holkema & Warendorf, 3de druk 1977), dat ik door een
samenloop van omstandigheden niet eerder had gelezen. Ik heb er letterlijk van
wakker gelegen: iedere ex-geïnterneerde zou dit moeten lezen. Hoogste tijd voor een
herdruk.
Andere titels: The Unbearable Lightness of Being, van Milan Kundera (Faber and
Faber, f49,70) Flaubert's Parrot, van Julian Barnes (Cape, f46,15), Enfance, van
Nathalie Sarraute (Gallimard, f36,25). Ik houd Sarraute voor een groter schrijfster
dan de vooral in Nederland nogal overschatte Marguérite Yourcenar.
De belangrijkste biografie van het jaar is wat mij betreft die van Alan Turing, door
Andrew Hodges (Burnett Books, f92, -). Verdere non-fictie: de briefwisseling tussen
L.E.J. Brouwer en Adama van Scheltema: Droeve snaar, vriend van mij (De
Arbeiderspers, f26,50), Order & Surprise van Martin Gardner (Oxford UP, f39,35),
De weg van de wetenschap door S.E. Luria (Meulenhoff, f39,50).
En, bij wijze van toegift, The Hog Book, door William Hedgepeth, afgeprijsd
verkrijgbaar bij De Slegte (Doubleday, 1978); een onmisbaar boek voor iedereen die
van varkens houdt.

Rob Schouten
Kwam volgens uitgever in 1983 uit, maar heugt en verheugt mij van het afgelopen
jaar: Vallende ouders/(Querido, f45, -) van A.F.Th. van der Heijden, het eerste deel
van trilogie De tandeloze tijd. Niet alleen heeft deze schrijver zijn eigen veelbelovende
maar mogelijk tot maniërisme voerende debuut sterk overleefd met een zowel
levensecht als knap geconstrueerd boek, hij is ook bezig de eerste echte
generatieromancyclus over de jaren zestig en zeventig te schrijven. Ik hoop dat ik
hem volgend jaar weer mag noemen. Sterkste indruk uit het poëzieaanbod van dit
jaar maakten een buitenlands en een lang geleden geschreven oeuvre: de bundel Rich
(Faber and Faber, f16,50) van Craig Raine, rijk aan prachtige beelden, en Gedichten
(Bert Bakker, f34,50) van J.P. Guépin, (onderschat) dichter van verzen die veel

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

tegendraadser en demonstratiever zijn dan ik vroeger dacht, en nog geestig (van
melig tot verfijnd ironisch) ook.
Tot besluit twee dikke essayachtige boeken, van A.L. Rowse Homosexuelen in de
geschiedenis (De Arbeiderspers, f49,50) superieur geschreven opstellen over geniale
en opvallende nichten door de eeuwen heen, voor alle geslachten en gezindten, en
Het Modernisme (De Arbeiderspers, f44,50) van Fokkema en Ibsch, helaas affreus
verpakt (totaal verwetenschappelijkt, versluierend taalgebruik) maar met een coherente
visie op een van de interessantste, minst in kaart gebrachte periodes uit de
literatuurgeschiedenis, het interbellum.

Cyrille Offermans
Vier titels van belang in willekeurige volgorde:
Alain Corbain, Le Miasme et la Jonquille (waarvan ik de door Wagenbach fraai
uitgegeven Duitse vertaling las): een schitterende cultuurgeschiedenis van de hygiëne,
die zich - ofschoon hoogst serieus van opzet - laat lezen als een satire.
Breyten Breytenbach, De ware beketenissen van een witte terrorist (Van Gennep,
f39,50): door al die interviews denkt menigeen vermoedelijk dat hij dit formidabele
boek al gelezen heeft; dat is dan een vergissing. Het boek is onder meer een literaire
studie over macht, over machtswellust, over onalledaags racisme en over de kunst
van het overleven in onbeschrijflijke, maar door Breytenbach niettemin gedetailleerd
beschreven omstandigheden.
Umberto Eco, In de naam van de roos (Bert Bakker, f39,90): het bewijs dat een
bestseller toch van superieure kwaliteit kan zijn.
J. Bernlef, Hersenschimmen (Querido, f29,90): de beste Nederlandse roman van
dit jaar. En toch niet zo veel beter dan de andere romans die Bernlef de laatste tien
jaar schreef!

Willem Jan Otten
Dit jaar heb ik een nieuwe manier van lezen ontdekt: kokend lezen. Tweemaal per
week verslind ik nu het Groot Indonesich Kookboek van Beb Vuyk, wier Verzameld
Werk ik ook ben gaan lezen. Roland Barthes' Sade, Fourier, Loyola (De Arbeiderspers,
f34,50) heeft me geleerd iets welgemutster te zijn zodra de pornografische zucht me
bekruipt. Kousbroeks Het meer der herinnering (Meulenhoff, f24,50) zal me onder
meer bijblijven vanwege de zin: ‘De wens om weer “gezond” te zijn is de ziekte
zelf.’ Voorname ontdekking: Vergilius als psycholoog, dank zij de fantastische
nieuwe vertaling van Robert Fitzgerald, The Aeneid. Vruchtbaarste herlezing: Eugenio
Montale, in de nieuwe Nederlandse vertalingen De roos in de kermistent (Kwadraat,
f34,50) Meeslepende lectuur: De spiegel van de zonnegodin (De Arbeiderspers,
f39,50) Ian Buruma. Tijdens lezing wat verduisterend, maar met terugwerkende
kracht steeds mooier: Grensovergang Oestiloeg (De Bezige Bij, f29,50) van J.
Ritzerfeld.
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Umberto Eco
HANS VAN DEN BOGAARD

Peter de Boer
Drie pieken dit jaar. 1 Het vierde deel van Hans Warrens Geheim dagboek (Bert
Bakker, f29,80) een voor Nederland uniek journaal, openhartig en enerverend. 2.
Jeroen Brouwers, Winterlicht (De Arbeiderspers, f34,50) een fascinerend vlechtwerk
van droom, fictie en werkelijkheid, ietwat Dostojevskiaans van sfeer. Alleen Brouwers
kan zo schrijven: gekunsteld én uit het leven gegrepen. 3. De psychiater (De
Arbeiderspers, f29,50) prachtige verhalen van de negentiende-eeuwse (!) Braziliaanse
schrijver Machado de Assis, vertaald door August Willemsen. De humoristische
gruwellogica van de titelnovelle is om nooit te vergeten.
De poëzie: redelijke bundels te over, maar wie verrast eens met iets nieuws? Eén
bundel laat mij niet los: Natuurlijk evenwicht van Ad Zuiderent (De Arbeiderspers,
f26,50), poëzie die het streven naar evenwicht voorop stelt maar ‘gedragen’ wordt
door een onderstroom van romantische tegendraadsheid.
Geen piekervaring, wél een bron van ouderwets leesplezier was voor mij de Spiegel
van de Duitse poëzie (Meulenhoff, f45, -), een representatieve, twaalf eeuwen
omvattende bloemlezing waar je telkens weer naar grijpt.

Jan Meyers
Boek der omzwervingen door Konstantin Paustovskij (Nederlandse uitgave 1984)
(De Arbeiderspers, 5 delen, f40, - per deel). Een onvergetelijk boek door het maximale
effect van het minimale woordgebruik, de meeslepende natuurbeschrijvingen en de
warmhartige uitbeelding van al die gewone en rare, maar altijd bijzondere mensen,
zoals bijvoorbeeld vader Pjotr, de pope die na Jezus Christus en de kerkvaders vooral
de bolsjewieken eert.
Empire of the Sun door J.G. Ballard (Gollancz, f48,60). Door de ogen van de jongen
Jim wordt de paradox van mens en oorlog tot in zijn diepste verschrikking blootgelegd.
Een menselijker uitbeelding van zoveel onmenselijkheid is moeilijk denkbaar.
De oorveeg door Willem Brakman (Querido, f32,50). Het duivelse spel van
woorden en beelden slingert je voortdurend heen en weer tussen verbijstering en
verrukking en die Schadenfreude-humor maakte dat ik steeds in mijn vuistje zat te
lachen.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

Jan Fontijn
Het jaar begon voor mij veelbelovend met De slag om de Blauwbrug (Querido,
f22,50) en Vallende ouders (Querido, f45, -), de eerste delen van de ambitieuze
trilogie De tandeloze tijd van A.F.Th. van der Heijden. Een moedige poging een
‘Bildungsroman’ te schrijven en de atmosfeer van de jaren zeventig vast te leggen.
De boeken zijn geschreven in een pakkende stijl met vele goede dialogen, waardoor
je in één adem 'n dikke pil als Vallende ouders uitleest. Wat ik zo bijzonder vind is
de rijkdom aan details, waarmee de werkelijkheid wordt opgeroepen. Eenzelfde
rijkdom treft men aan in een andere generatieroman: Bij nader inzien van J.J. Voskuil.
Ik heb deze dikke, boeiende roman in twee delen (ongeveer 1200 pagina's) uit 1963
met het grootste plezier herlezen. Jammer toch dat er geen vervolg op verschenen
is! De roman beschrijft een generatie studenten Nederlands tussen 1946 en 1953 in
Amsterdam met grote zorgvuldigheid: eindeloze gesprekken en geouwehoer over
vriendschap, liefde, de verhouding literatuurleven, intelligentie, politiek en studie.
Dat was me nog eens een debuut! Vergeljk dat met de debuten van dit jaar. Daarvan
is bij mij weinig blijven hangen. Een grote uitzondering hierop is Nathan Sid
(Meulenhoff, f15, -) van Adriaan van Dis. Zuiver van toon en erg ontroerend.
Verplichte lectuur voor debutanten zouden de brieven van Flaubert moeten zijn. En
dat niet alleen om zijn stijl maar ook om de ernst waarmee hij het ambacht van het
schrijven beoefent. Zie daarvoor zijn brieven aan zijn minnares Louise Colet,
verschenen bij De Arbeiderspers onder de titel De kluizenaar en zijn muze (f49,50)
in de voortreffelijke serie Privé-domein.

Wil Rouleaux
1. De Hermann Bahr-biografie onder de titel Der Mann von Übermorgen, geschreven
door de Amerikaanse germanist
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Donald G. Daviau. Bahr (1863-1934) was de grondlegger en theoreticus van
Jung-Wien, de groep rond Schnitzler, Altenberg, Hofmannsthal (Österreichischer
Bundesverlag, f58, -).
2. Erich Hellers essaybundel Im Zeitalter der Prosa, over onder anderen Thomas
Mann, Rilke, Nietzsche (Suhrkamp, f40, -).
3. Dominique Fernandez' Le banquet des anges. Een zeer spirituele studie annex
reisgids over Europese baroksteden als Rome, Salzburg, Wenen en Praag (Plon,
f41,60).
Verder wil ik nog twee boeken noemen die onlangs in vertaling verschenen. Het
eerste betreft de schitterende essays van Canetti onder de titel Het geweten der
woorden (De Arbeiderspers f42,50). Het andere betreft Ingeborg Bachmanns Het
dertigste jaar, een verhalenbundel die ik van Europees niveau durf te noemen. Wie
het verhaal ‘Alles’ uit de bundel kent zal me gelijk geven (Manteau, f24,50).

Henk Romijn Meijer
Elizabeth Bishops The Collected Prose (Hogarth Press, f64,95) verhalen en
herinneringen van een groot schrijfster die in haar ‘A Memoir of Marianne Moore’
een unieke hulde brengt aan de excentrieke dichteres. Jean Rhys' Letters 1931-1966
(André Deutsch, f57,25) is een waardige, bitterzoete aanvulling op het werk van de
schrijfster. Erg veel plezier heb ik beleefd aan John Lincoln Colliers gewetensvolle
en in de grond trieste biografie van Louis Armstrong (Louis Armstrong: an American
Genius Oxford University Press, ± f80, -). Ook Françoise Sagans Avec mon meilleur
souvenir (Gallinard, f34,80) bevat een doorleefd portret van een van de groten van
de jazz: Billie Holiday, en verder, prachtig geschreven pleidooien voor gokken en
snelle auto's. Alison Luries spitsvondige Foreign Affairs (Random House, f63,25)
was voor mij de beste roman van het jaar en de grootste bezienswaardigheid van het
jaar is zeker de schitterende facsimile-uitgave van Orwells Nineteen Eighty-Four
(De Arbeiderspers, f145, -).

Christien Brinkgreve
Dit jaar weer veel te weinig gelezen, en de keuze van de favoriete boeken toont weer
het toeval en de beperkingen van de vakantiekoffer. Zeer mooi vond ik Kinderjaren
(Bzztôh, f16,90) van Jona Oberski, een beschrijving van de oorlog vanuit de beleving
van een klein joods jongetje. Een geheel andere bewerking van herinneringen biedt
Rudy Kousbroek in Het meer der herinnering (Meulenhoff, f24,50). Nog altijd de
ratio zelve voert hij ons nu mee naar verre werelden van dromen, curiosa en
herinneringen, en verheldert zo iets van de kleur van het verleden. Ook in Janet
Malcolms In the Freud Archives (Cape, f46,80) gaat het om een verleden - de ware
geschiedenis van Freud en de psychoanalyse - maar dan om de intrigerende strijd
die gevoerd wordt om de toegang en het gebruik van deze archieven. Geschreven
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vanuit een grote kennis van zaken, distantie en toch ook betrokkenheid bij de
hoofdfiguren in het drama, kortom topjournalistiek.

Maarten Steenmeijer
Latijns-Amerikaanse schrijvers schuwen het grote woord niet. Dat is hun grandeur
en hun misère. Hier gaat het alleen over de grandeur.
Octavio Paz' poëziestudie De boog en de lier (Meulenhoff, f39,50) mag niemand
die het woord liefheeft zich ontzeggen. De Braziliaan Machado de Assis heeft zich
dank zij de bezieling van August Willemsen met de roman Quincas Borba (De
Arbeiderspers, f32,50) en de verhalenbundel De psychiater (f29,50) in 1984 definitief
in Nederland gevestigd. Vargas Llosa's De oorlog van het einde van de wereld
(Meulenhoff, 2 delen, f34,50, f29,50) is niet zijn grootste werk (dat is Het groene
huis), maar hij toont zich in deze lijvige roman nog steeds een innemende, bewogen
auteur. Ondertussen ligt zijn enkele maanden geleden verschenen roman La historia
de Mayta alweer te popelen om vertaald te worden. Jorge Luis Borges, ten slotte,
legt in Het geheimschrift (gedichten) een opvallend grote belangstelling voor religie
aan de dag. (De Bezige Bij, f35,25)
Verheugend is het dat er nog steeds ruimte blijkt te zijn voor nieuwe schrijvers.
Nieuwsgierig makende debuten zijn Geen tranen geen vergeten van Osvaldo Soriano
(In de Knipscheer, f23,50), De revolutie op de fiets van Mempo Giardinelli (Het
Wereldvenster, f29,50) en De dode meisjes van Jorge Ibargüengoitia. (Sijthoff, f24,50)

A.Th.F. van der Heijden
EDDY DE JONGH

En de Spaanse literatuur? Daar is het afgelopen jaar nauwelijks een letter van in
Nederlandse vertaling verschenen. Penguin daarentegen heeft de moed gehad om de
achthonderd pagina's van La Regenta van Leopoldo Alas (Clarin) in het Engels uit
te geven, wat mij betreft de modernste Spaanse roman uit de negentiende eeuw.
In Spanje is eindelijk het kale, huiveringwekkende dromenboek van Fernando
Arrabal in de oorspronkelijke versie verschenen: La piedra de la locura (in 1963
voor het eerst gepubliceerd onder de titel La pierre de la folie).

Bart Tromp
Zeer oude boeken mogen, geloof ik, niet, anders zou op mijn lijstje prijken: Aurelius
Augustinus: De stad van God (Ambo-Athenaeum-Polak & Van Gennep, f125, -).
Dit jaar drie prachtige boeken van eigen grond. Allereerst: Hans Achterhuis, Arbeid,
een eigenaardig medicijn (Ambo, f29,50) even onevenwichtig als origineel; een boek
waarmee de auteur zijn reputatie als een van de uiterst zeldzame mensen aan de
linkerzijde die nog durven (en kunnen) denken bevestigt. In de tweede plaats: G.
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Manenschijn, Burgerlijke ongehoorzaamheid (Ten Have, f25, -), de beste Nederlandse
verhandeling over politieke theorie sinds Van Gunsterens The Quest for Control.
Voor het eerst in lange tijd kon ik ook genieten van Nederlandse romankunst: Van
der Heijdens De slag om de Blauwbrug en Vallende ouders (Querido, f29,50 en f45,
-). De tweede editie van Art and its Objects (Cambridge University Press) door
Richard Wollheim is naar mijn bescheiden mening het beste boek over de theorie
van de kunst dat er nu bestaat. Ik zou niet willen beweren dat Michael Howards
essaybundel The Causes of War (Unwin Paperbacks) het definitieve werk op dit
terrein is, maar ik heb het wél gelezen als een reiziger door de Gobi van
vredespamfletten die in een oase arriveert. De bundeling van stukken in Renate
Rubinsteins Naar de bliksem? Ik niet (Meulenhoff, f26,50) toont niet alleen aan dat
het in boekvorm verzamelde geheel meer is dan de in Vrij Nederland verschenen
delen, maar ook dat zij als geen ander in ons taalgebied vermag te schrijven in de
eerste persoon enkelvoud. Tenslotte moet ik bekennen dat mijn vooroordelen tegen
het succes van De naam van de roos (Bert Bakker, f45, -) (Diverse uitgaven en
vertalingen), volstrekt onterecht zijn gebleken. Een schitterend boek! Wat ik niet
begrijp is het enthousiasme van lezers die tevoren geen enkel oor hebben gehad voor
de filosofische stellingen van William van Ockam en Thomas van Aquino.

Renate Rubinstein
1. Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being (Faber and Faber, f49,70)
2. Remco Campert, Wie doet de koningin? (De Bezige Bij, f19,50)
3. Kees van Kooten, Hedonia (De Bezige Bij, f22,50)

Carel Peeters
Eigenlijk ben ik jaren gestraft voor een stommiteit: jaren geleden raadde iemand mij
een Engelse vertaling aan van The Psychiatrist and other stories van Machado de
Assis. Om mij nu onbekende reden kwam ik er niet toe om het te lezen. De
Arbeiderspers heeft nu drie boeken van De Assis uitgegeven in vertalingen van
August Willemsen, zodat ik nu weet wat ik mijzelf heb aangedaan: Posthume
herinneringen van Brás Cubas, Quincas Borba en De psychiater (verhalen). Als er
een wereld bestaat, dan is dit van wereldklasse. De twee boeken van Rudy Kousbroek
die dit jaar verschenen waren weer een groot genoegen: Het meer der herinnering
en De logologische ruimte (Meulenhoff, resp. f24,50 en f29,50), evenals Hedonia
van Kees van Kooten (De Bezige Bij, f22,50). Veelbelovend vond ik Marja Brouwers
Havinck (De Arbeiderspers f27,50) en Thomas Rosenboom De mensen thuis (Querido,
f29,50) De catalogus van de Bonnard-tentoonstelling in het Centre Pompidou is nog
steeds binnen handbereik. De schitterende biografie over de negentiende-eeuwse
Engelse criticus William Hazlitt: The Mind of a Critic in een onuitputtelijke bron
(Oxford University Press, f99,65). Een fascinerende studie vond ik The Art of
Describing (John Murray, f120,50) omdat het een verrassende kijk op de schilderkunst
in de zeventiende eeuw geeft, hoe speculatief ook. En, niet de vergeten: Winterlicht
van Jeroen Brouwers (De Arbeiderspers, f34,50) en het kleintje Nathan Sid van
Adriaan van Dis (Meulenhof, f15, -).
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Diny Schouten
‘Sir, the biographical part of literature is what I loved most.’ Dit citaat (uit Boswell,
Life of Johnson) gebruikte P.J. Buijnsters als motto voor zijn dit jaar verschenen
biografie van de dames Wolff & Deken (Martinus Nijhoff, f62,50). Ook van
toepassing op de intieme geschriften die ik dit jaar het mooist vond:

Rudy Kousbroek
CHRIS VAN HOUTS

Gustave Flaubert, De kluizenaar en zijn muze. Brieven aan Louis Colet (De
Arbeiderspers, Privé-Domein, f48,50).
Maarten 't Hart, Het roer kan nog zesmaal om (De Arbeiderspers, Privé-Domein,
f34,50).
Rudy Kousbroek, Het meer der herinnering, Anathema's 5 (Meulenhoff, f24,50).
Hella Haasse en S.W. Jackman, Een vreemdelinge in Den Haag. Uit de brieven
van Koningin Sophie der Nederlanden aan Lady Malet (Sijthoff, f34,50).
Ethel Portnoy, Vluchten (Meulenhoff, f24,50).

Eddy Mielen
Boeken die er in 1984 bovenuit staken? Je bent al gauw geneigd het laatste boek dat
je gelezen hebt - het fraaie Hedonia (De Bezige Bij, f22,50) van Kees van Kooten helemaal bovenaan te zetten. Het is een van de betere verhalen van dit jaar, omdat
stilistisch genieten ook wat wil, maar meer indruk lieten na: De laatste deur (De
Arbeiderspers, f52,50) van Jeroen Brouwers, zijn fenomenale solidariteitsbetuiging
met schrijvers die voor de dood kozen, als een vervolg daarop Winterlicht (De
Arbeiderspers, f34,50), ondanks de barokke taal en te openlijke symboliek weet
Brouwers je te laten houden van die vergeten auteur Voorlandt. Hersenschimmen
(Querido, f29,50) van J. Bernlef, omdat hier taal en herinnering zo knap als metafoor
van het leven worden voorgesteld. De stille vriend (Elsevier, f 19,50) van Gerard
Reve, al was het maar om een enkele mooie pagina of zin (‘Hoe heet die Albino?
Die harmonika speelt?’ vroeg Speerman voorzichtig. ‘Misschien ken ik hem wel.’).
Winters dagboek (De Prom, f22,50) van Emmanuel Bove, een goede vertaling van
dit boek uit 1930, dat handelt over het vrijwillig kiezen voor het ongeluk. Maar het
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meest indrukwekkend (en schandlig veronachtzaamd!) was De leugenaar
(Meulenhoff, f32,50) van de Deen Martin A. Hansen. Het dagboekrelaas dat Johannes
Vig afsteekt tegen een denkbeeldige vriend, een roman vol onbehagen, wraak,
schuldgevoel, calvinisme, passie en natuurlyriek. Dit boek lezen, is weten wat je bij
't Hart tekortkomt.

Doeschka Meijsing
Het mogen er maar drie zijn. ‘Der Mut zur Hiërarchie’, zoals Nietzsche het noemde.
Als eerste dus: Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being (Faber and Faber
f48,90) waarin de hoofdpersonen Thomas en Tereza grote porties ongeluk met elkaar
ondergaan, terwijl ze toch allebei zeer om van te houden zijn.
Als tweede van het afgelopen jaar duikt Oblomov van Gontsjarov op, in de
goedkope herdruk van Van Oorschot. Herlezen naar aanleiding van de film en weer
onder de indruk geraakt van zoveel zachtaardige melancholie.
Het derde boek is Antigones van George Steiner (Clarendon/Oxford University
Press, f73,80).
En nu speel ik even vals en noem gauw nog Dokter De Soto van William Steig
(Querido f18,90), een kinderboek (getekend en geschreven door dezelfde man) van
buitengewone slimheid en De logologische ruimte van Rudy Kousbroek (Meulenhoff
f22,50) alleen al vanwege het feit dat de schrijver er in verraadt telkens een lied te
willen neuriën op de namen Blikman & Satorius.

Hans Keller
Dagrest door Judith Herzberg (Van Oorschot, f14,50). Zelden heb ik zulke dringende
poëzie gelezen (wacht u voor het misverstand: indringend zou hier een onvergeeflijk
cliché zijn). Onverhoedse liefdesgedichten waarin haast en daarvoor de tijd nemen
elkaars spiegelbeelden zijn.
In Nederland door Cees Nooteboom (De Arbeiderspers, f24,50). Het broertje (of
zusje) van zijn drie jaar eerder verschenen Een lied van schijn en wezen, toen een
discussie over het proces van het schrijven, nu In Nederland voortgezet in de vorm
van een monoloog over waar het tijdens dat proces wringt. Niet alleen de lichtheid
van toon over het bestaan en het voortbestaan van een schrijverschap maar vooral
de zorg waarmee Nooteboom de precieze hoogte ervan aan zich laat ontsnappen is
imponerend. Het essay als verhaal (of andersom) teruggevonden.
Het leven op de mississippi door Mark Twain, vertaald door Johan Hos (De Bezige
Bij, f54,50).
Arthur Rimbaud door Enid Starkie, vertaald door Nelleke van Maaren (De
Arbeiderspers, f69,50). Herlezen in vertaling om te zien of beiden bestand waren
tegen de herinnering aan de eerste keer. Dat waren ze, ook dankzij de vertalingen.
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Jacques Kruithof
Eerst drie boeken over beeldende kunst, stuk voor stuk voortreffelijke tekst en
schitterende illustraties: Vlaanderen en Italië van Liana Castelfranchi Vegas, over
de ‘primitieven’ en de renaissance (Becht, f149,50); het formidabele handboek
Hollandse schilders in de Gouden Eeuw van B. Haak (Meulenhoff/Landshoff f198,
-); en van Gary Schwartz Rembrandt, een biografie met zo'n vierhonderd afbeeldingen
in kleur (Gary Schwartz, f79,50).
Dan drie boeken uit de Nederlandse literatuur, die ik hier verder niet hoef aan te
prijzen; Hersenschimmen van J. Bernlef (Querido, f29,50), In Nederland van Cees
Nooteboom (De Arbeiderspers, f24,50) en Grensovergang Oestiloeg van J. Ritzerfeld
(De Bezige Bij, f29,50). Ten slotte drie welkome vertalingen: E.M. Cioran, Geboren
zijn is ongemak (vertaald door Peter Kaaij, Meulenhoff f24,90) en Octavio Paz, De
boog en de lier (vertaald door Aart van Barneveld, Meulenhoff, f39,50). Geen jaar
om over te klagen dus.

Milan Kundera

R. Ferdinandusse
Weer zo'n jaar dat je haast niet aan lezen bent toegekomen. Geboeid door het,
misschien eenzijdige maar perfecte The Kennedy's, An American Drama (Summit
Books, f82,35) van Collier en Horowitz. Geamuseerd door Lincoln (Random House,
f71,20), de lange roman van Gore Vidal. Op misdaadgebied was het een vlak jaar.
Als ik toch zou moeten kiezen: Mexico Set (Hutchinson, f46,80) van Len Deighton,
vanwege de schitterende constructie van zijn geheime dienst, en Ruth Rendell The
tree of hands (Hutchinson, f44,45) omdat zij in haar psychologische romans een soort
gruwelijke engheid opbouwt waar je toch met je hersens bij kan blijven.

Frans Boenders
De grondlegger van de moderne poëzie inzichtelijk en bescheiden commentariëren
rond een rijke keuze schitterende Nederlandse vertalingen: het komt niet elk jaar
voor. Gerard Manley Hopkins, Gedichten (Ambo, f27,50) samengesteld door W.
Bronzwaer, is dé poëtische gebeurtenis van het jaar. Het werk van twee zelfkwellers
weerhield mijn aandacht. Vita Brevis (Meulenhoff, f98, -) het voorlopig aangevulde
oeuvre van de grote Antwerpse schrijver Maurice Gilliams, heeft nu een waardige
editie gekregen. Even wars van faciel narcisme is het voortkabbelende Geheim
dagboek van Hans Warren (vierde deel 1951-1953) (Bert Bakker, f29,50). In de
essaybundel De spiegel van de zonnegodin (De Arbeiderspers, f39,50) schreef Ian
Buruma ongeëvenaarde Japanse ‘zelfportretten’: geestig, informatief, kritisch. Een
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bijzondere vermelding gaat naar De zegelring (Bezige Bij f19,50) van W.F. Hermans.
Want een minder werkje van deze meester torent nog altijd boven de verzamelde
geschriften van Adriaan Morriën.

Lodewijk Brunt
In het kader van de herleving in de belangstelling voor de oriëntalistiek verscheen
dit jaar Peter Hopkirks verslag over de speurtocht die rond de eeuwwisseling werd
gehouden naar de verdwenen steden en schatten van Centraal-Azië. Het lijkt een
scenario voor een avonturenfilm, net als het twee jaar geleden verschenen verslag
over de race naar Lhasa: spannend, geestig en soms volstrekt absurd. En alles
historisch juist. Foreign Devils on the Silk Road en Trespassers on the Roof of the
World. Uitgekomen bij Oxford University Press, prijs: resp. f22,50 en f19,95. In
hetzelfde kader werd onlangs Raymond Schwabs vermaarde La Renaissance orientale
uit 1950 in het Engels vertaald, met een voorwoord van Edward Said (Columbia
University Press, ±f90, -. Het interessantste boek op het terrein van de sociale
wetenschappen van dit jaar is volgens mij de studie naar de betekenis van de begrippen
openbaar en privé door de Amerikaanse socioloog Barrington Moore jr. (Privacy.
Studies in Social and Cultural History. Uitgeverij: M.E. Sharpe, Inc., f54,15) Zo juist
is de Engelse uitgave gepubliceerd van een dik boek vol interviews en ontmoetingen
met Verdi, verzameld door Marcello Conati. Onmisbaar voor operaliefhebbers
(Interviews and Encounters with Verdi. Victor Gollancz, Ltd., f102,20). Zoals
gewoonlijk heb ik weer te weinig fictie gelezen, maar L'amant van Marguerite Duras
(Les éditions de minuit f24, -) lijkt me terecht een bestseller.

Frans de Rover
Het beste boek van 1984 vloeide niet uit de pen van een Nederlands auteur. Het hád
gekund, maar Oek de Jong, A. van der Heijden, Joyce & Co en nog wat veelbelovende
auteurs losten hun beloften niet in - wat kan 1985 een florissant jaar worden! Het
plezier dat ik beleefde aan Eco (De naam van de roos, Bert Bakker, f39,90) werd
behoorlijk op de proef gesteld door de letterlijk verpletterende publiciteit rond zijn
boek. De roos ging wat op een droogbloem lijken. Werkelijk uitbundig plezier
verschafte mij het Verzameld Werk van Gogol (Van Oorschot, derde druk, f25, -):
welk een goddelijkmagistraal oeverloos gezwets. Onze eigen gepatenteerde zwetser,
Gerard Reve, die Schoon schip (Manteau, f29,50) maakte met onder meer de
onvergetelijke brieven aan een ‘Zeer geleerde Vrouwe’, heeft gelijk: geoudehoer is
toegestaan als Gods zegen er maar op rust. Ver van dit alles, zelfs het bestaan van
God ontkennend, maar meesterlijk van hybrische conceptie sloot Harry Mulisch mijn
boekenjaar af met zijn Huizinga-lezing over Het Ene (Athenaeum - Polak & Van
Gennep, f19,50). En dat is bij Mulisch héél veel.

Koos van Weringh
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De grote verrassing voor mij was dat er ineens een boek verscheen met journalistieke
bijdragen van Joseph Roth, die nog niet eerder in boekvorm verschenen waren. En
dat terwijl zijn werk al twee keer geacht werd verzameld te zijn: in het midden van
de jaren vijftig en twintig jaar later. In Berliner Saisonbericht: Reportagen und
journalistische Arbeiten, 1920-1939 (Kiepenheuer & Witsch, herausgegeben von
Klaus Westermann, f62,55) zien we Roth aan het werk zoals we hem kennen:
rondkijkend en opschrijvend. Wat bovenal indruk op mij gemaakt heeft is de reportage
over het Rathenau-proces in 1922.
Een kijk- en wegdroomboek van de eerste orde is Bahnhöfe, met onwaarschijnlijk
mooie foto's van Manfred Hamm (Nicolaische Verlagsbuchhandlung, Berlin). Het
gaat om stations in Europa, met uit Nederland het Amsterdamse CS en het station
in Haarlem. Ook als iemand een paar keer per week met de trein door Haarlem rijdt
moet hij of zij deze foto's zien om zich te realiseren hoe mooi dat station wel is.
Op het gevaar af dat ik opnieuw, evenals na mijn bespreking in dit blad op 7 juli
jongstleden geconfronteerd wordt met de vraag: ‘Hoeveel heeft die oplichter je
daarvoor geboden?’ moet ik ook na herlezing van Rienk H. Kamers, Veroordeeld
zonder vonnis (Uitgeverij De Sfinx, f39,50) vaststellen dat dit boek voor mij tot de
hoogtepunten behoort. De wereld van het geldmaken, met zijn opwindende, maar
vooral ook macabere en hyenaachtige kanten heb ik nergens beklemmender
beschreven gezien. En in zo'n wereld leven wij.

Ed Schilders
Staat olla podrida nog in de nieuwe Van Dale? In ieder geval was 1984 dat, wat mij
betreft, wat het lezen betreft. Daaruit de boeken die ook in 1985 weer heel vaak open
zullen gaan. Whistlers The Gentle Art of Making Enemies (Dover Books): superieur
critici-pesten; in de ramsj gekocht. Groses Dictionary of the Vulgar Tongue, herdrukt
van de editie uit 1811 (Bibliophile Books, 33 Maiden Lane, Londen) ‘Louse ladder,’
de ladder in een nylonkous. Les fous littéraires van André Blavier (Henri Veyrier)
over schrijvers met wel zeer uitzonderlijke ideeën, sommigen zeer verdwaald in de
taal: G. Schöpfer over ‘une omelette archéobinli-
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ocosmodesmophathnogeneahéliiconokakolepidopteronevrornithopathorhabdosélénothéuranoxylozoölogique’. En om regulier te eindigen:
Alfred Kazins An American Procession (Knopf): de Amerikaanse literatuur
overtuigend ingeklonken tot wat Kazin belangrijk vindt, van Emerson tot Hemingway.

Rein Bloem
Het gelukkigst met buitenlandse poëzie was ik met de nieuwe uitgave van de
zestiende-eeuwse grondlegger van de moderne poëzie: Maurice Scève. Zijn 449
dizains (tientjes) tellende Délie is met plaatjes en al nu verkrijgbaar in een goedkope
Gallimard-editie.
Evenzeer gelukkig met de laatste bundel van Jacques Hamelink: Gemengde tijd
(De Bezige Bij, f32,50) alle gemengde gevoelens van vroeger achter zich latend, en
met de herrijzenis van Kees Ouwens: Klem (Athenaeum, f29,50) tot en met
aanbevolen.
Het Nederlandse proza vertoonde dit jaar twee meesterstukken: Grensovergang
Oestiloeg (De Bezige Bij, f29,50) van J. Ritzerfeld, na zijn drieluik Amazone,
Paardendief en Poolse vlecht, een niet voor mogelijk gehouden variatie, en De
zilveren kogel (Van Oorschot, f22,50) van Alberts, een historische roman waarin hij
het samenvallen van leven en liefde, dood en vervreemding, feit en fictie ontroerend
tot stand brengt.

Boudewijn Büch
Omdat ik langzamerhand meer kijkers en luisteraars dan lezers heb, leven veel mensen
in de veronderstelling dat ik niets anders meer lees dan de recente vaderlandse
letterkunde. Mijn mediamieke aanwezigheid heeft de hoofdredacteur van dit blad
zelfs doen besluiten mij tot ‘cultuurbarbaar’ te verklaren. Stiekem thuis, terwijl er
geen camera zoemde of microfoon aanstond, genoot ik het afgelopen jaar van de
volgende boeken in het bijzonder. Ziehier mijn geheime top 5, verschenen in 1984.
5. Britt Hagarty The Day the World Turned Blue (Blanford Press, f34,50). Een
prachtige biografie over het leven van de tragische rock ‘n’ roller Gene Vincent
(1935-1971).
4. Rupert Brooke Letters from America (Alan Sutton, f27,20). Een reprint van de
zeer persoonlijke reisbrieven van Brooke. Na verschijnen in 1916 reeds zeldzaam.
Eindelijk weer verkrijgbaar.
3. Arnold de Liedekerke La belle époque de l'opium (Aux éditions de la différence,
f66,75). Een studie over het druggebruik en de literatuur in Frankrijk van 1880 tot
1914 waar ik persoonlijk reeds een jaar of tien op zat te wachten.
2. Briefe der Nelly Sachs (Suhrkamp, f54,70). Een keuze uit de immense
correspondentie van deze grote dichteres en nobelprijs-laureate. Een geheimzinnig
leven eindelijk een beetje verklaard. Het wachten is op al haar brieven.
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1. Die letzte Reise. Sterben, Tod und Trauersitten in Oberbayern (Hungendubel,
München, f59,85). Een omvangrijk werk, samengesteld voor een expositie in
München, door Sigrid Metken. In de rage doodsboeken van de laatste jaren is dit het
mooiste dat er tot nu toe verschenen is. Duitse Gründlichkeit op zijn best!

Battus
Knock-out
Weer een jaar zonder een nieuwe ster in de Nederlandse literatuur.
Mijn vier favoriete van 1984 zijn traditegetrouw van vier Nederlanders die met
een K beginnen en die verderop in hun achternaam een O bezitten. Alles in die vier
boeken kende ik al toen ik ze kocht. Toch verslond ik ze met instemming en genot.
Mijn knipsels uit NRC, de Volkskrant, Humo, De Ingenieur, en de Bescheurkalender
konden weggegooid.
De vier auteurs schrijven niet alleen over dingen die mij interesseren (namelijk:
het leven, de poëzie, de taal en de oplichting), maar vooral: ze doen dat op een manier
die mij interesseert. Strikt genomen staan hun boeken vol leugens. Maar aan de goede
lezer bieden ze diepe waarheden. Die discrepantie is nu precies hun gemeenschappelijk
onderwerp.
Uit het bovenstaande valt af te leiden dat voor mij Gerrit, Gerrit, Kees en Rudy
de beste boeken brachten naar Querido, Arbeiderspers, Bezige Bij en Meulenhoff:
Krol: Scheve levens (f26,50);
Komrij, Alles onecht (f16,50);
Van Kooten, Modermismen (f10, -);
Kousbroek, De logologische ruimte (f22,50).

Anthony Paul
Er waren dit jaar veel goede nieuwe Engelse romans. Het meest plezier heb ik beleefd
aan die van Anthony Burgess, William Boyd, Muriel Spark, Kingsley Amis, Angela
Carter en Martin Amis. Enderby's Dark Lady (Hutchinson, f43,15) van Burgess is
een leuke, Shakespeariaanse uitspatting. Kingsley Amis Stanley and the Women
(Hutchinson, f46,80) is ofwel een aanval op vrouwen, ofwel een subtiele oefening
in cryptofeminisme: daar zijn de critici het nog niet over eens. Een prikkelende satire
is het zeker. Seamus Heaney's dichtbundel Station Island (Faber and Faber, f17,15)
en zijn versie van een middeleeuwse Ierse legende, Sweeney Astray (Faber and Faber,
f17,15) zijn twee boeken waarin ik nog jaren kan blijven lezen.
■
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Dolly Parton & Arnold Scharzenegger, 1977

Roem en Rijkdom
Annie Leibovitz als typisch nationaal verschijnsel
Annie Leibovitz photographs Inleiding: Tom Wolfe Uitgever:
Pantheon/Rolling Stone f49,70 Importeur: Van Ditmar
Mariëtte Haveman
In een recent nummer van het Amerikaanse societyblad Interview, vooral interessant
om zijn geraffineerde fotografie, staat een foto (meer een kiekje eigenlijk) die
detoneert bij de rest: vier kerels van rond de veertig met ontbloot bovenlichaam,
verlegen lachend en houterig op een rijtje geschuifeld tegen de achtergrond van een
groot schilderij. Alle vier vertonen de eerste tekenen van ternauwernood bedwongen
molligheid.
Wat doet deze foto tussen al die glanzende 17 tot 21-jarige Interview debutanten?
Het contrast roept het beeld op van een groepje mijnwerkers verdwaald in een New
Yorkse disco. Maar een blik op de namen onder de foto leert dat het tegendeel waar
is: dit zijn de supersterren van de jaren '80, de schilders Julian Schnabel, Markus
Luperz, Jorg Immendorff en een assistent. De bleekheid van hun borstkassen duidt
niet op het verbleken van hun roem, maar op het feit dat deze miljonairs speciaal
voor de gelegenheid hun hemd uit hebben getrokken.
Zo'n fotootje lijkt misschien van weinig betekenis, maar dat is juist het interessante:
wie geïnteresseerd is in die dingen, weet dat halfnaakt het decorum is van het culturele
establishment van nu.
De hier behandelde foto fungeert als reclame voor een fotoboek over de kunstwereld
van de jaren tachtig. Dat boek heb ik nog niet kunnen bekijken, zodat ik niet kan
zeggen hoe normatief die halve naaktheid is voor de rest van de foto's, maar hetzelfde
merkwaardige verschijnsel is te zien in het fotoboek van de glamourfotografe Annie
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Leibovitz, vooral beroemd om de levensgrote gekleurde coverportretten die ze vanaf
1974 maakte voor het tijdschrift Rolling Stone. En kijk: achter elkaar kan men hier
de borstkassen van Robert Penn Warren, Mick Jagger, Calvin Klein, James Taylor,
Jerzy Kosinski, Sylvester Stallone, John Irving en John Lennon vergelijken,
gefotografeerd als ze zijn in de meest onthullende lichtval met een Hasselblad. De
vrouwen daarentegen zijn allemaal naar stijl en functie gekleed, of ze nu overdekt
zijn door een rozen- (Bette Midler) of modderbad (Lauren Hutton), of in een deftig
pak.

Cultureel fossiel
Waar die blote bovenlijven op duiden is een interessant vraagstuk. Ik kom erop terug.
Interview, het blad waarin het begrip avant-garde begin jaren zeventig door Andy
Warhol werd gepresenteerd als een agressief en stimuleerbaar conjunctuurverschijnsel,
is door de jaren heen opvallend weinig veranderd. Volgens de rücksichtslose logica
van haar eigen uitgangspunt is het blad een cultureel fossiel geworden, een mooi
clubblad voor Newyorkse intimi waarin af en toe wat ‘actualiteit’ binnendruppelt.
Maar het verschijnsel dat Warhol zichtbaar maakte door het op de spits te drijven
bestaat nog steeds: het feit dat zelfs cultuuruitingen die bedoeld waren als een
aanklacht tegen de wereld van de gevestigde normen, zich zonder probleem laten
inlijven in die gevestigde normen. In feite is het een mechanisme dat zichzelf opheft.
Dit is het duidelijkst zichtbaar in de meest recente Amerikaanse vorm van cultureel
avantgardisme, die geen onderscheid meer wil maken tussen kunst en kitsch,
oorspronkelijkheid en commercieel cliché, maar die zijn thematiek juist zoekt in de
meest uitdagende mengvormen van beide.
In deze laatste ontwikkeling hoort Annie Leibovitz thuis. Met haar onderwerpen,
die als enig gemeenschappelijk kenmerk hebben Roem en Rijkdom, en met haar
fotografische benadering, een mengvorm van het duistere crisis-avantgardisme uit
de jaren zestig en zeventig en het esthetische raffinement van de commerciële
fotografie. Annie Leibovitz, met haar foto's in Rolling Stone, Vanity Fair en Vogue,
is de verpersoonlijking van die mentaliteit. Zo ziet ze het zelf ook, blijkens het
interview achter in haar boek. Na enig gepraat over haar werkwijze, door haarzelf
gekarakteriseerd als weird but classic, vraagt de interviewer: ‘But how will that
separate you from the glamour photographers?’ En de fotografe antwoordt: ‘It's not
going to. It's going to make me into a big putz.’ En dat heeft het gedaan. Dat is ze.

Besmuikte maatschappijkritiek
In een land waarin verschijningsvormen bliksemsnel veranderen, zijn fotografen
machtig. ‘Het interessantste aan de fotografie is haar bruikbaarheid,’ vond Edward
Steichen, die dit goed begrepen had, nog ruim twintig jaar na zijn tentoonstelling
The Family of Man. Niet voor niets werd die tentoonstelling zo fel bekritiseerd om
het zoetige beeld dat hij gaf van Amerika.
Steichens opvolger als fotografisch vertolker van het gezicht van Amerika was
John Szarkowski, de onvolprezen museumconservator die niet alleen meer verstand
heeft van foto's dan wie ook maar er ook boeiend en begrijpelijk over kan schrijven.
In de tijd dat fotografen moesten opboksen tegen het goedesmaakprincipe van Edward
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Steichen was Szarkowski's protectie beslissend voor de carrières van nu
wereldberoemde fotografen zoals Garry Winogrand en Lee Friedländer, Diane Arbus
en Robert Frank. Vooral Robert Franks foto's werden op grote schaal afgekeurd als
besmuikte maatschappijkritiek (zo scheef, vol en korrelig kan our country toch niet
zijn) maar het was een kwestie van wennen, zoals bleek. De inleiding op zijn boek
The Americans werd geschreven door Jack Kerouac, en het duurde niet lang of Robert
Franks Amerika was chique. Net als andere kunstenaars die hun grootste taak zagen
in het heroïsche verkennen van de zelfkant van het leven is hij ongewild een
representant van het nieuwe goede-smaak principe geworden. Op dezelfde manier
is het Diane Arbus vergaan, wier fotografische nalatenschap nu mag opdraven om
de brede culturele visie van steden als Florence uit te dragen, op publiekstrekkende
zomertentoonstellingen. (Dat beide fotografen deze procedure hebben doorstaan is
een extra bewijs van hun kwaliteit).
Het zijn niet alleen moeilijk definieerbare kwalitatieve redenen die maken dat
Annie Leibovitz in dit trendbepalende rijtje thuishoort. Waar het vooral om gaat is
dat zij een van de belangrijkste
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vertolkers is van de eerder geschetste huidige mentaliteit, die zich vooral in Amerika
heeft ontwikkeld. Interessant is ook het feit dat haar boek wordt ingeleid door Tom
Wolfe, die zich net als zijzelf heeft ontwikkeld tot wat je zou kunnen aanduiden als
cultureel geweten van de jaren tachtig.
De term geweten zal in dit verband gemakkelijk aanleiding geven tot misverstanden.
Mensen als Wolfe en Leibovitz (vergelijk soortgelijke duo's zoals
Chatwin/Mapplethorpe) zijn geen tegenstanders van hun tijd, maar - min of meer
noodgedwongen - deelnemers. Hun ‘mentale temperatuur’ is aangepast aan de
geschiedenis van hun voorgangers: maatschappijkritiek of zelfs moralisme komt er
bij hen niet meer aan te pas. Tot op zekere hoogte gold dat nog voor het duo
Kerouac/Frank, maar juist door hun voorbeeld is de tactiek tegenwoordig anders.
Bij Annie Leibovitz en Tom Wolfe hebben we te maken met een neutraal, ‘ironisch’
geweten, dat van een dandy die het en passant op zich neemt om de pretenties van
andere cultuurdragers te definiëren als pose, zonder er nu direct met de vinger bij te
gaan staan zwaaien. De toon is meer die van een halve grap dan van een uiting van
verontwaardiging.
Wolfe en Leibovitz vertegenwoordigen trouwens ook allebei ostentatief hun
dandyisme: Tom Wolfe in zijn double-breasted ruitjespak met strohoed en wandelstok,
gefotografeerd door Annie Leibovitz; Annie Leibovitz zelf, op de achterflap van
haar boek, en profile in Armanileer met haar bril elegant in de hand, gefotografeerd
door Robert Mapplethorpe. Geen presentatie voor klassieke prekers die morele
oprechtheid met formele soberheid gelijkschakelen.

Afkerige reacties
Een derde, schijnbaar zwak maar in werkelijkheid nog steeds zwaarwegend argument
voor Anie Leibovitz' vooraanstaande positie is de mate waarin ook zij afkerige feacties
heeft weten los te maken, meestal met als thema dat haar foto's ontluisterend zijn,
clichématig en oppervlakkig. En zoals gewoonlijk is voor al deze kwalificaties iets
te zeggen.
Niet zonder reden staat ‘wachten’ hier tussen aanhalingstekens: de afkeer van het
brede publiek heeft immers al lang de functie van kwaliteitscriterium, en is een
signaal voor veel critici om in stormachtige juichkreten los te barsten. Er is weinig
ruimte voor nuances in dit wereldje. Zo is het moment van algemene appreciatie ook
voor Annie Leibovitz al lang bereikt: zij was al ‘acquired taste’ nog voor ze er zelf
erg in had, zelfs in Nederland waar dit soort geënsceneerde portretten nog niet of
nauwelijks wordt gemaakt.
Dat laatste vind ik jammer, maar het is wel begrijpelijk. Annie Leibovitz is een
typisch nationaal verschijnsel, achter haar staat een hele Amerikaanse traditie van
heldendom volgens protocol en de kwantitatieve definitie van roem waarin fotobeelden
de grootste propagerende rol vervullen. Zelf heeft ze weinig te zeggen over wat haar
inspireert (‘the personal interaction and what you ate for breakfast and blah blah
blah’) - waarmee natuurlijk elke beroepsuitlegger wordt geprikkeld om iets te
verzinnen op dat blah blah blah.
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In dit geval is dat niet zo moeilijk. Niet voor niets bijvoorbeeld gaat het verschijnsel
Annie Leibovitz gepaard met een op grote schaal herlevende artistieke belangstelling
voor filmstills en pornografie; mogelijk heeft zij dat proces mede in beweging gezet.
Jayne Mansfield naast een reusachtige steen met vissen beschilderd, Dolores Gray
met haar roze poedels zijn zonder twijfel de directe grootmoeders van Bette Midler
als rozenperk en Jerry Lee Lewis op de paradijselijke velden van Las Vegas.
Natuurlijk dóét Annie Leibovitz wel iets met die geschiedenis. Dat maakt haar
juist interessant. Veel van haar subjecten zijn net als zijzelf afkomstig uit de periode
die tot de meest recente geschiedenis behoort, de jaren zestig en zeventig, waarin
zelfmutilatie, zelfdestructie, zelfverheerlijking of -verguizing, maar in elk geval een
ongebreidelde zelfprojectie steeds meer de gemeenschappelijke teneur van de kunst
en de popcultuur zijn gaan bepalen. Wat al haar subjecten gemeen hebben is dat
‘grossly over-photographed celebrities’ zijn, zoals Tom Wolfe het uitdrukt. Voor
elke fotograaf twintig jaar geleden zou dit feit alleen al een ramp zijn gewest, een
draak om te verslaan. Voor Annie Leibovitz en veel van haar hedendaagse collega's
ligt het anders: ze gebrúíken het, volgens de slogan van het moment, ‘if you can't
beat them, join them’. Zo is het ook de open tactiek van Annie Leibovitz, niet op
háár beurt nog iets aan die traditie toe te willen voegen (maar het daarmee stiekem
juist wel te doen). Haar foto's zijn in eerste plaats ingedikte versies van alle miljoenen
eerdere foto's gemaakt van al die celebrities. Zelf is ze de eerste om dat toe te geven.
En zo zien we Dolly Parton in een krankzinnig roze-wit pak, ‘stralend lachend’
met de biceps van Arnold Schwarzenegger op de achtergrond, en een eindje verderop
John Lennon die zich
[Vervolg op pagina 19]

Pocket & paperback
The Redhead's Handbook door Pat Doran, Kevin Osborn, Susan Osborn en Marian
Mundy (A Plume Book, 144 p., f26,25)
Zijn roodharigen echt intelligenter, gepassioneerder, geestiger en opvliegender
van aard dan anderen? Dit handboek voor roodharigen geeft op al deze vragen een
gewild komisch antwoord. Verder krijgen de pesterijen waarvan ‘rooien’ het
slachtoffer zijn veel aandacht en hoe je kinderen daar het beste tegen kunt wapenen.
Met het noemen van veel grootheden, als Cleopatra, Columbus, Lucille Ball en Jimmy
Carter, laten de auteurs zien dat roodharigen beslist ‘anders’ kunnen zijn, maar dan
wel in positieve zin. De kleding- en make-up-adviezen zijn tamelijk serieus, maar
het sproetenprobleem levert weer stof tot lachen: ‘Freckles are good for getting cast
in Coca-Cola commercials.’ Het boekje is aardig geïllustreerd, maar de prijs lijkt me
rijkelijk hoog voor zo'n berg onzin.
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The Slow Train to Milan door Lisa St Aubin de Terán (Penguin Books, 245 p., f
19,20)
De zestienjarige Lisaveta botst in Londen tegen de Venezolaanse banneling César
op, hij gaat met haar mee en vraagt haar binnen drie dagen ten huwelijk. Zijn vrienden
zijn ook bannelingen uit Venezuela. Lisaveta maakt met deze drie mannen reizen
naar Parijs, Rome, Bologna en Milaan. Ze leven van geld dat zij van haar vader krijgt,
of ze stelen. Als ze twee jaar op reis zijn geweest besluit César met zijn vrouw terug
te gaan naar Zuid-Amerika. De laatste bladzijde van het verhaal vermeldt dat ze daar
zeven jaar met hem avocado's verbouwd heeft en toen is teruggekomen naar Engeland.
Uit de biografische schets voorin is op te maken dat haar eerste roman Keepers of
the house op die periode gebaseerd is. Ondanks de soepele schrijfstijl van dit boek,
houdt het de aandacht niet vast. De ik-figuur Lisaveta is gefascineerd door de
Venezolaan, ze volgt hem welhaast blindelings door Europa en naar Zuid-Amerika.
Maar voor de lezer is die reis niet interessant en haar bewondering voor hem is
moeilijk te delen.

Hugging the shore door John Updike Vintage Books, 920 p., f35,85 John Updike
heeft in de afgelopen vijfentwintig jaar gemiddeld één boek per jaar geschreven.
Daarnaast schreef hij meer dan honderd essays en literatuurkritieken, die vorig jaar
gebundeld zijn verschenen onder de titel Hugging the shore, waarvan nu een
pocketeditie verkrijgbaar is. Het ruim 900 pagina's tellende boek bevat kritieken op
de literatuur van de twintigste eeuw, zowel Amerikaanse als Europese en
Derde-Wereldliteratuur. Het bestaat voor een kwart uit citaten omdat Updike vindt
dat een goede kritiek ook een bloemlezing moet zijn. Kritieken bieden zo een uitkomst
voor de mensen met weinig tijd, je hoeft de boeken zelf niet meer te lezen. ‘They
give us literary sensations in concentrated form. They are gossip of a higher sort.’
Updike schrijft, als een kenner van het vak, met een informele autoriteit en een
natuurlijkheid die dit boek als een roman doen lezen. Toch kan hij op die vriendelijke
en bescheiden toon zeer scherpe kritiek geven. Doeschka Meijsing stelde in haar
bespreking van dit boek (VN 17.12.'83) dat Updike warmte en een duidelijke plot
wil, en als dat niet te vinden is in een boek verwerpt hij het. Daarmee vinden schrijvers
als Calvino, Handke en Böll in zijn ogen weinig genade. Updike geeft ons zijn mening
over auteurs, laat ons op elegante en weloverwogen manier zien wie zijn favorieten
zijn en wie niet. Ook al deel je zijn mening niet, smakelijk om te lezen is het wel.
Dancing in the dark door Janet Hobhouse Vintage Contemporaries, 230 p., f23,45
Deze uiterste amusante roman van Hobhouse is gelukkig snel in een goedkope editie
verschenen. De hoofdfiguur Gabriella frequenteert met Claudio en zijn vrienden de
Newyorkse homobars en disco's. Haar huwelijk met Morgan is niet zo spannend
meer en de zorgzame, homoseksuele Claudio vult de ruimte op die tussen haar en
haar man is ontstaan. Morgan is gesteld op Claudio maar is niet dol op het uitgaan,
vooral niet omdat zijn werk en zijn portemonnee eronder lijden. Zijn vrouw gaat
hem steeds saaier vinden, hetgeen tot wederzijdse irritatie leidt. Tijdens een vakantie
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in Mexico komt het tot een crisis. Ze vinden elkaar terug en offeren Claudio, zoals
de Azteken bloedoffers brachten aan de vruchtbaarheidsgoden. De wereld van de
Newyorkse homo's is met lichte ironie beschreven. Hobhouse geeft prachtige
beschrijvingen van het trendy nachtleven, de extravagante etentjes en het rituele
kleden. De naïviteit van de hetero's is genadelozer neergezet. Of, zoals Nienke
Begemann in haar bespreking zei, hun ‘kinderlijke naïviteit is niet alleen tragisch
maar ook onvergeeflijk geworden.’ (VN 25.2.'84) Tegelijk met dit boek zijn drie
andere titels verschenen in deze nieuwe Vintage Contemperaries: Bright Lights, Big
City, en debuutroman van Jay McInerney, Cathedral, een verhalenbundel van
Raymond Carver en Far Tortuga, een roman van Peter Matthiessen.
Ludwig Wittgenstein A Memoir door Norman Malcolm Oxford University Press,
136 p., f21,95 Dit gedenkschrift van Malcolm is eerder verschenen in 1958, met een
biographische schets van G.H. von Wright. Die is voor de huidige uitgave bijgewerkt,
bovendien zijn in deze uitgave, en dat is interessanter, de 57 brieven van Wittgenstein
aan zijn leerling Malcolm opgenomen. In het gedenkschrift, dat met veel liefde
geschreven is, heeft Malcolm de meest saillante opmerkingen uti de brieven al
verwerkt. De filosoof blijkt een veeleisend, ongeduldig en makkelijk te irriteren
docent te zijn geweest, die hardop dacht voor zijn studenten. Vaak zei hij over zichzelf
dat hij dom was en niets zinnigs wist te bedenken. Lang voor hij zijn ontslag nam,
twijfelde Wittgenstein over zijn werk aan de universiteit. Ook heeft hij menig student,
met name Malcolm, getracht over te halen niet hun vak te maken van filosofie. In
hun correspondentie raden de heren elkaar boeken aan en sturen die elkaar ook toe.
Wittgenstein blijkt dol te zijn op detectives. Als het niet goed gaat met hem, nodigt
Malcolm hem uit naar Amerika te komen. Wittgenstein bedankt dan met het volgende
antwoord: ‘You see, my main source of trouble is myself & unfortunately, that would
accompany me wherever I go.’ Voor de kenners van Wittgenstein zal dit boekje
misschien niet veel nieuws brengen, maar voor de niet-filosofisch-geschoolde lezer
is dit een zeer aangename manier om kennis te maken met deze denker.
REINTJE GIANOTTEN
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[Roem en Rijkdom - vervolg]
als een bevende naakte muis vastklemt aan het gedesinteresseerde Oosterse Lichaam
van Yoko Ono. Wát een verschil; maar zo groot is dat verschil eigenlijk niet eens.
Wat ze gemeen hebben zit vooral in de manier waarop Annie Leibovitz hen
fotografeert. Dit geldt niet minder voor Laurie Anderson, Elvis Costello en Woody
Allen: ook hun ingetogenheid is aangeraakt door het toverstafje van boze fee Annie
Leibovitz. Iedereen is bij het komplot betrokken. Laurie Anderson in haar paarse
badpak met haar witte kippevel en rare duikbrilletje ziet eruit als een vogeltje dat uit
het nest is gevallen. Maar nog het meest ziet ze eruit als iemand die eruit wil zien
als een vogeltje dat uit het nest is gevallen. Onbevangenheid is voor Annie Leibovitz
op zijn hoogst de pose van de onbevangenheid.

Scepticisme
Hoe ver dit voorbehoudsloze scepticisme gaat blijkt ook in het interview, waarin
Annie Leibovitz op verschillende plaatsen blijk geeft van haar speciale bewondering
voor twee figuren: de actrice Meryl Streep, die zei dat ze niemand wilde zijn, ‘ze
was niemand alleen een actrice’, en de schrijver Robert Penn Warren: ‘Hij vertelde
me iets dat maar één ander iemand ooit tegen me zei. Ik vroeg hem waaraan hij dacht,
en hij zei dat hij dacht aan niets.’
Dit is de enige vorm van oprechtheid die Annie Leibovitz accepteert als authentiek.
Het blijkt natuurlijk vooral uit haar stijl en werkwijze, de uitgesproken grafische
opbouw en eenduidige symboliek van haar foto's. Ten dele is die stijl uit nood
geboren, als antwoord op het kleur- en nuances opzuigende krantepapier van Rolling
Stone. Maar Annie Leibovitz heeft van de nood een deugd gemaakt door die
noodzakelijke overdrijving als stijlmiddel te gebruiken: theatrale amplificatie als
drager van een opvatting over de beroemden en rijken. En, zoals ze zelf ook zegt,
die benadering is in wezen klassiek. Geheel volgens de wetten van Aristoteles
fotografeert zij helden op de meest heroïsche wijze die op dit moment voorstelbaar
is, van John Lennon tot Mohammed Ali.
Het mooiste voorbeeld vind ik zelf haar interpretatie van Sylvester Stallone. Er is
iets met die veelgefotografeerde Sylvester, hij ziet er altijd zo ongelukkig uit met al
die op non-actief gestelde spiermassa's en dat verongelijkte pruilmondje. Typisch
iemand die het slachtoffer is van zijn imago, denk je dan.
Maar het laatste wat Annie Leibovitz wil laten zien is dat slachtofferachtige. Dat
interesseert haar eenvoudig niet. Dus geeft ze Sylvester iets te doen, zo prachtig
pathetisch als het alleen een held is voorbehouden: met twee handen draagt hij zijn
zoontje in een prachtig boogje boven zijn hoofd. Spieren en afwerend gezicht zijn
op hun plaats gevallen. Dat is toch geen ironie meer? Wat een Held!
Tot slot nog de halve naaktheid die ook deze twee helden karakteriseert. Bij
Sylvester Stallone kun je je nog wel voorstellen waar dat toe dient, maar hoe zit het
met al die anderen? Ze zijn niet allemaal zo mooi.
Over dit onderwerp valt heel wat te zeggen, maar ik bepaal me tot het verschijnsel
in algemene zin. Zoals ook Tom Wolf zich afvraagt: ‘Why are so many celebrities
willing, even desperate, to take their shirts off for the photographer?’ De meest
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naïeve verklaring is dat het gaat om een werkelijke nonchalance, maar dat lijkt me
zwak. (Zelden toch komen mensen zo op de foto omdat ze vergeten zijn iets aan te
trekken.) Je kunt het verschijnsel ook verklaren als een symptoom, waarbij de
naaktheid, net als de tranen (Lily Tomlin), het bloed (Pete Townshend), het zweet
(Patti Smith), de modder (Lauren Hutton) en het kippevel (Laurie Anderson) allemaal
staan voor het zelfdestructieve heldendom dat veel van deze figuren motiveerde.
Maar deze interpretatie geeft nog niet voldoende verklaring voor het evidente
verschil van deze mensen met de werkelijk grauwen en moedelozen. Het is niet
moeilijk om dat verschil met foto's te illustreren. Voor Tom Wolfe is het reden genoeg
om het allemaal te interpreteren als mode, hogere aanstellerij: nostalgie de la boue
als de typerende pose van wat hij noemt ‘the whole gorgeously nutty era of Golden
Funk’. Maar ik geloof dat er nu, in de interpretatie van Annie Leibovitz nog iets
anders bij is gekomen dat er oorspronkelijk nog niet was, en dat deze foto's losmaakt
van de tijd waarin ze zijn gemaakt. Heeft dit type modderigheid niet altijd al het aura
van de opperste deftigheid gehad? De onderdirecteur rijdt in een Rover Vanderplas,
maar de directeur zelf verplaatst zich al jaren in een roestig vehikel van onbestemd
merk. Hij kan zich dat veroorloven. Het is zijn statussymbool. De suggestie komt
niet van mij, maar van Annie Leibovitz die haar mud babies fotografeert in suggestieve
decors (auto's, bedden, ondergaande zonnen) van Hollywood uit de jaren vijftig.
En het meest merkwaardige is dat de analogie niet alleen in materiële zin opgaat:
het is in deze kringen buitengewoon chique om je pretenties openbaar te laten
ontmaskeren door iemand als Annie Leibovitz.
■

Weg met de werkelijkheid
Ten Braven
Het is met de werken van Ger Verrips een eigenaardig geval. Hij publiceert noest de
ene roman na de andere en schrijft er in zijn vrije tijd nog wat toneel en filmscenario's
tussendoor. Van zijn roman Natalie verscheen net een tweede druk, dus verkocht
wordt hij ook nog; toch verwacht je zijn oeuvre niet gauw op de bestsellerlijsten en
echt razend enthousiaste Verrip-adepten kom je maar zelden tegen.
Toch kan de man schrijven, daar ligt het niet aan. De gesprekken in zijn boeken
lezen lekker weg, zonder dat je telkens hoeft terug te rekenen wie er aan het woord
is. De constructie van zijn plots is uitgesproken handig en toch roepen zijn romans
niet gauw de verhoopte rilling langs de nekwervels op...
Ik geloof dat ik weet waar het aan ligt. Verrips neemt het schrijven van een boek
veel te serieus. Neem nu eens zijn roman De blauwe bruid van 1983: de schrijver
heeft daarvoor ongetwijfeld een geduchte kaartenbak met ‘materiaal’ aangesproken:
er wordt uit minstens twaalf met name genoemde auteurs geciteerd, meestal met
geheel in het buitenlands gestelde aanhalingen van enkele alinea's lang; verschillende
grote Europese steden worden in het boek afgereisd en politieke conflicten op
partijniveau en op wereldschaal krijgen uitvoerige aandacht.
Het lijkt warempel wel of Verrips zich persoonlijk de ideeën van Ton Anbeek
heeft aangetrokken: die woonde eens een tijdje in Amerika ter voorbereiding van
zijn professoraat te Leiden en vertelde na terugkomst in De Gids dat de Nederlandse
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roman niet genoeg ‘straatrumoer’ bevatte, oftewel dat de Amerikaanse romanschrijver
zich zo veel duidelijker rekenschap gaf van de wereld waarin hij leefde.
Welnu, Verrips kan niet verweten worden dat hij onvoldoende buitenwereld in
zijn romans doet. Alleen: dat werkt nu juist averechts, want wat zegt de tweede
Hoofdwet van Ten Braven (ook wel de mimesis-wet genoemd)? Dit: ‘Hoe meer een
literair werk verwijst, hoe minder het betekent.’ Een kind zou zo'n wet kunnen
bedenken, als zij niet zo diepzinnig was. Laat ik haar met een eenvoudig, fictief
voorbeeld illustreren: Gaat een roman over een brave borst die niettemin vindt dat
hij in zijn leven tekortschiet, dan voelt nagenoeg iedereen zich door dat boek
aangesproken; maar laat die man leraar zijn aan het Goois Lyceum te Baarn in de
jaren dertig en de reikwijdte van de tekst schrompelt ineen. Aristoteles gaf zich daar
trouwens al rekenschap van en achtte het terecht een voordeel van de literatuur dat
die zich niet aan de feiten hoefde te houden, zoals een historisch werk. Daardoor kan
de literatuur naar algemene waarheden verwijzen, vond Aristoteles; maar dit terzijde.
Trouwens los van dit verzonnen geval uit de Gooistreek, kunnen ook echt bestaande
voorbeelden bedoelde wet verduidelijken. De Nederlandse historische roman uit de
vorige eeuw is veelal niet te pruimen, omdat Greetje Toussaint zich ontzettend veel
moeite gaf alles geschiedkundig haarfijn te documenteren: er slopen hele hoofdstukken
uit de historische werkelijkheid haar romans binnen. De schrijvers van historische
romans uit onze eigen eeuw (Vestdijk, Haasse en Mulisch bijvoorbeeld) kijken wel
mooi uit. Zij neuzen net voldoende in de feiten rond om niet te veel onzin op te
schrijven en hanteren overigens de geschiedenis gewoon als een boeiend decor waarin
ze hun eigen verzonnen figuren laten rondwandelen, die ons daarom des te meer te
zeggen hebben. Of, om met Multatuli te spreken: Saïdjah en Adinda hebben nooit
bestaan, maar wel duizenden Saïdjahs en Adinda's.
Met De blauwe bruid van Verrips is iets soortgelijks aan de hand. Zijn
hoofdpersoon heeft problemen. So far so good. Maar die problemen heeft hij met
een politieke partij in ons land die met name wordt genoemd. Zo wordt het blikveld
van de roman al angstaanjagend ingeperkt. En als die partij dan bovendien nog de
CPN is en de problemen betreffen de aldaar heerstende stalinistische kadaverdiscipline
in de jaren zestig, dan moet je wel over het schrijftalent van een halfgod beschikken
om meer dan tien lezers warm te laten lopen. Dat Verrips' boek inderdaad nog leesbaar
blijft is dan ook niet minder dan een (half) godswonder.
Nu is het interssante dat Verrips zich deze dingen ook lijkt te realiseren, want
dezelfde Jos die zich in De blauwe bruid uit de CPN laat zetten, komen we opieuw
tegen in de roman Witte gezichten; maar daar is hij een journalist die door allerhande
machinaties uit de redactie van een krant verwijderd dreigt te worden. Hetzelfde
conflict met dezelfde menselijke narigheid, maar zonder dat er de naam van enige
krant (laat staan De Waarheid) wordt genoemd, of enig concreet straatrumoer wordt
opgerakeld. En prompt beginnen de problemen van loyaliteit versus verraad, van
geborgenheid en plotseling uitstoting voor iedereen invoelbaar te leven.
Die gelukkige distantie van de feiten begint te lijken op wat een door de wol
geverfde schrijver als Mulisch met de historische werkelijkheid doet, zoals hij naar
aanleiding van De Aanslag aan deze krant vertelde: ‘Dat ik echt onderzoek heb
gedaan, kan ik niet zeggen. Maar ik heb wat gebladerd hier en daar.’
Zo is het. De literatuur begint pas waar de feiten het zwijgen wordt opgelegd.
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Verdwenen paradijs
Doctorow over het verband tussen ervaring en verbeelding

E.L. Doctorow
ABC

Lives of the poets door E.L. Doctorow Uitgever: Random House, 145 p.,
f49,95 Importeur: Van Ditmar
Anthony Paul
Voor een herhaalrecept moet u niet bij E.L. Doctorow zijn: zijn romans - The Book
of Daniel, Ragtime, Loon Lake - zijn allemaal verschillend van opzet. Zijn nieuwste
boek, Lives of the Poets, is weer iets heel anders; het wordt omschreven als een
‘novelle en zes verhalen’, en in de flaptekst wordt ons gevraagd het boek niet als een
verzameling verhalen te lezen maar als een geheel dat door de titelnovelle, die
helemaal achteraan komt en bijna de helft van het boek beslaat, aaneengesmeed en
verhelderd wordt. Het laatste, wordt ons verteld, is het verhaal van de verhalen, want
het gaat over de schrijver van de zes verhalen die we net hebben gelezen, zodat het
boek een diepgaand portret wordt van die schrijver, zijn gedachten, de beelden die
hem fascineren en zijn idee van de wereld. Dat klinkt leuk, maar ik vraag me af of
ik beseft had dat Docorow het zo had bedoeld als ik het niet op de flaptekst had
gelezen. Bepaalde thema's en beelden uit de verhalen worden inderdaad in de novelle
weer opgepakt, en de lezer krijgt de indruk dat hem iets wordt verteld over het proces
dat de fantasie van de schrijver doormaakt, iets over het verband tussen ervaring en
verbeelding, maar dat is nauwelijks genoeg om een reeks verhalen tot eenheid te
smeden. Wat is er trouwens tegen een verzameling verhalen, verenigd door het
eenvoudige feit dat ze door dezelfde man zijn geschreven?
In het eerste verhaal, The Writer in the Family, worden we erop attent gemaakt
dat het schrijven, het verzinnen van verhalen enzovoort, in zekere zin een bewust
proces is: het verhaal is een autobiografisch aandoend onderzoek naar het joodse
familieleven, dat, zoals altijd bij Amerikaans-joodse schrijvers, warmer, intenser,
meer een écht familieleven is dan elk ander familieleven. De verteller is een jongen
van een jaar of vijftien wiens vader kortgeleden is gestorven. De familie smeedt een
komplot om dit voor zijn grootmoeder, die negentig is en in een verpleegtehuis zit,
te verbergen: de jongen moet brieven schrijven die zogenaamd van zijn vader komen
en verslag doen van het nieuwe leven dat hij in Arizona heet op te bouwen. De vader
was mislukt in zaken en werd altijd door zijn familieleden uitgebuit; nu hij dood is
gebruiken ze hem, door middel van zijn zoon, nog steeds.
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Gecompliceerde gevoelens
De spanningen tussen de verschillende takken van de familie en de ironische kanten
van het thema zijn behoedzaam aangezet en goed gedoseerd. Het verhaal, vol van
de gecompliceerde gevoelens die een zoon voor zijn ouders heeft, is met zijn poëtische
kracht een juweeltje in zijn soort.
Dat geldt ook voor het tweede, The Water Works, al is dat van een heel ander
genre. Dit bijzonder korte stukje - nog geen vier bladzijden - vergast ons op een reeks
angstwekkende beelden. De verteller volgt een man met een baard naar een reservoir
waaruit het lijk van een verdronken jongetje wordt gehaald, dat vervolgens
vliegensvlug per paard en wagen naar de stad wordt gebracht. Het reservoir is een
kille tombe waar het bulderende waterorkest ‘pounded up a mineral mist, like a fifth
element, in whose sustenance there grew on the blackened stone face of the far wall
a profusion of moss and slime’. Het uitvoerig geschreven verhaal is een oefening in
Kafkaiaans expressionisme, maar meer dan een voorbeeld van stijlnabootsing alleen.
In het volgende, Willi, gaat Doctorow weer op een ander genre over. Het is een
met opzet puur Freudiaans verhaal: een oude man vertelt hoe hij zijn moeder betrapte
met zijn onderwijzer. In zijn ontzetting verraadt de jongen zijn moeder aan zijn vader
en is getuige van de wrede straf die zij moet ondergaan - een ervaring die hem zijn
twee trauma's bezorgt. Hij hoort the shocking exciting sounds of her undoing, terrified
but feeling undeniable arousal. Dit gebeurde, wordt ons verteld, in het Galicië van
1910: in die verloren wereld, dat vreselijke paradijs, dat de ziel van de moderne jood,
de zoon van immigranten, achtervolgt.
Hierna komen er drie minder bevredigende verhalen, waarin de sterk visuele
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momenten en rake beelden nooit meer worden dan de som van de delen. Dit zou
kunnen komen doordat deze verhalen, in tegenstelling tot de eerste drie, niet in een
voorbije, door de literatuur gewaarborgde ‘wereld’ verankerd zijn, maar in een
ongevormd heden zwemmen dat, in het zwakste verhaal, The Leather Man, met opzet
onsamenhangend en surrealistisch is gemaakt. Daar is Doctorows fantasie echter te
ordelijk voor: hij mist de paniekerige, paranoïde intuïtie van William S. Burroughs
of J.G. Ballard, met het gevolg dat hij ons niet in de stekelige psychische woestijn
die hij wil oproepen, maar in volslagen verwarring achterlaat.

Algehele wanorde
In de novelle Lives of the Poets wordt de persoonlijke en algehele wanorde weer in
een samenhangende context geplaatst. De verteller is de vijftigjarige schrijver
Jonathan, die de subtiele voortekenen van zijn naderende aftakeling met gevoel voor
ironie nauwgezet vastlegt en zich zorgen maakt om zijn huwelijk, zijn roeping en de
toestand in de wereld. Hij is met roken gestopt en eet veel zemelen, maar dat helpt
niet echt: het probleem is dat hij, zoals zovele Amerikaanse schrijvers van middelbare
leeftijd, zijn seksuele potentie dreigt te verliezen en, vroeg of laat, zal sterven. Een
schrijver moet tegenwoordig heel wat doen, wil hij mijn belangstelling voor zijn
scheiding, zijn verloren vertrouwen in zijn vakmanschap, zijn pijntjes, chagrijntjes
en zijn buikje wekken. Amerikaanse schrijvers, vooral joodse van het manlijk geslacht,
hebben de neiging om hun midlife crisis als een probleem van kosmische afmetingen
af te schilderen. Updike gaf in Bech is Back al een fraaie parodie van dit genre, als
je het zo kunt noemen. Doctorow, die zo makkelijk van tong verwisselt, weet dat hij
de zoveelste is die zich op dit vertrouwde terrein begeeft en laat ons in het ongewisse
over de ernst van zijn bedoelingen. Hij bedient zich in dit verhaal van een luchtige
babbelstijl met losjes geconstrueerde zinnen, zoals deze over Llewelyn, die
Zen-monnik is geworden: ‘He sits up there in some drafty farmhouse with his legs
crossed twenty hours a day, I mean they really meditate in those Zen retreats, there
is absolutely no fucking around.’ Maar hij wil ons wel laten voelen hoe moeilijk
Jonathan het heeft: ‘I call no one. I isolate myself, a man whose state of rest is
inconsolability. I've got this stinging desolation in my eyes.’ Wat vervolgens ontkracht
wordt met: ‘I've got this painful stitch in my kidney.’
Het verhaal is wrang en eerlijk gemeend, maar ik vond het te springerig, te vlot,
niet leuk en niet triest genoeg, terwijl de maatschappelijke satire een beetje afgezaagd
en de ironie te zwak is om ons echt te raken. Potentieel verschrikkelijke dingen,
dagelijkse ellende en gruwels, worden merkwaardig knus gepresenteerd. Het leest
bijna als een van die wekelijkse columns, die ons er aan moeten herinneren dat we
met zijn allen toch maar in een rare wereld leven.
Het sterkste punt van de novelle is de beschrijving van de stad, een universeel
New York; Amerikaanse schrijvers hebben immers nog het in Europa al grotendeels
verloren vertrouwen dat ze vanuit het centrum van de moderne ervaringswereld
schrijven: zij hebben de ontzagwekkende stad van Dickens en Baudelaire geërfd.
Als Jonathan vervreemdt van zijn roeping, de op de klippen lopende huwelijken
beziend - waaronder ook het zijne - door de stad loopt, voelt hij dat ook de
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geopolitieke situatie op instorten staat. Het wemelt op straat van nieuwe vluchtelingen:
Iraniërs, Vietnamezen, Haïtianen. Zij zijn, in tegenstelling tot de vluchtelingen van
voorheen - de Ieren, de joden - naar Amerika gevlucht omdat ‘wij hun land onleefbaar
hebben gemaakt’, en ‘ze hebben hun heetgebakerde politiek meegenomen’. Dit kan
niet langer genegeerd worden.
Het verhaal eindigt met een politieke daad die meer weg heeft van een wanhopige
poging zich weer in de warme overtuiging van zijn jeugd te hijsen, dan van een
openstaan voor de wereld. Als Jonathan een jonge arts in een kraakpand heeft horen
vertellen over een guerilla-oorlog ergens in Midden-Amerika tegen de CIA, laat hij
ten slotte een heel vluchtelingengezin kamperen in de flat die hij heeft genomen om
te schrijven, en misschien ook van zijn vrouw los te komen.
Lives of the Poets is een ijlende overpeinzing, minder universeel dan de bedoeling
was, maar helemaal van deze tijd, bijna even onbevredigend als stimulerend, en
nauwelijks een hechtere artistieke eenheid dan het hele interessante, ongelijkmatige
boek.
■
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Rapporteren van binnenuit
De kameleontische journalistiek van Carolijn Visser
Alle dagen vrij Jeugd in de jaren 70-80 door Carolijn Visser Uitgever:
Meulenhoff, 164 p., f24,50
Lodewijk Brunt

Carolijn Visser

Appie woont in Middelburg en is meestal te vinden in zijn stamcafé De Verkeerde
Wereld. Hij is vijfentwintig jaar en beschouwt zichzelf als ‘werkloosheidsexpert’.
Vlak nadat hij in 1977 van de mts kwam was er via uitzendbureaus nog wel werk te
vinden, maar nu is het anders. Terwijl hij een slokje bier neemt zegt hij: ‘Er zijn veel
mensen die tegen mij zeggen dat ik een mooi leven heb. Maar zo eenvoudig ligt het
niet. Ik vind de Nederlandse samenleving soms net een Afrikaanse stam waarvan de
meeste stamleden op jacht gaan en hutten bouwen. Apart zit dan een stelletje met
een hek eromheen, die mogen niks doen. Zo nu en dan krijgen ze een bord eten
voorgeschoteld. Dat zijn wij.’ Appie maakt deel uit van een leger dat bestaat uit een
kwart miljoen jongeren zonder werk, waarvan een groot deel nu al tot de ‘langdurig
werklozen’ behoort. Ze vormen de verloren generatie en zitten met de vraag hoe ze
hun tijd moeten doorkomen: ze hebben alle dagen vrij.
Alle dagen vrij heet de bundel reportages over de jeugd in de jaren zeventig en
tachtig, gemaakt door Carolijn Visser voor de Haagse Post en NRC Handelsblad in
de periode 1978-1984. De titel is mooi maar misleidend, want in het boek komt meer
aan bod dan de problematiek van Appie en de zijnen. Carolijn Visser heeft gekeken
naar scholen, kleding, uitgaansleven, de verhoudingen tussen jongens en meisjes,
‘stijlen’ van jeugdcultuur, krakers, drugverslaafden, verschillen tussen stad en
platteland, betrekkingen met ouders en leerkrachten. En dat alles niet alleen in
Nederland, maar ook in de Verenigde Staten, Japan, Zwitserland en Hongarije. Dat
lijkt een verwarrende veelheid, in de praktijk valt het mee. De schrijfster heeft een
speciale, onnadrukkelijke manier van kijken en noteren, die een herkenbaar stempel
drukt op ieder onderwerp dat ze behandelt. Haar werk lijkt in dit opzicht op dat van
Joan Didion. Ergens in haar boek komt een kraker aan het woord die de volgende
typering geeft van de journalistiek: ‘Alleen als er klappen vallen of als er mensen
worden gearresteerd, dan pas zijn de journalisten geïnteresseerd.’
De stijl van Carolijn Visser is een andere. Haar belangstelling gaat uit naar minder
dramatische situaties en gebeurtenissen, een gesprek met Appie in het café
bijvoorbeeld, of een disco-avondje in de provincie. Wat ze daarover opschrijft is
nauwelijks spectaculair te noemen, maar doet in beeldend vermogen niet onder voor
een verslag over vechtpartijen of arrestaties. De woorden die ze uit Appie zijn mond
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optekent maken een hele agogische bibliotheek over werkloosheid overbodig. Hij is
begonnen met zwart bijverdienen door zijn flat aan Duitse toeristen te verhuren
terwijl hij zelf een kraakpand betrok. ‘Ik kan toch niet mijn hele leven afhankelijk
blijven van een uitkering?’ zegt hij. ‘Het wordt voor mij toch ook wel eens tijd om
te trouwen, kinderen te krijgen, een autootje te kopen?’
Naar mijn smaak is het fraaiste portret uit het boek dat van graffiti-artist De Zoot.
Het verscheen oorspronkelijk in de Haagse Post in 1980. ‘Voor Café de Dood staan
De Zoot en een stel vrienden op de muur te schrijven. N(ucleair)-Power, Fendex,
Nike en Kodiake Stone, allemaal in eenzelfde stijl uitgedost. Zeer kort haar, dat van
Fendex is kanariegeel, en veel badges op de zwarte kleren. Er worden opmerkingen
gemaakt in uiterst beschaafd Nederlands. Uitgezonderd Kodiak Stone zijn het
leerlingen van het Barlaeus Gymnasium.’ Carolijn Visser trekt met deze jongens op
en beschrijft hoe ze zich verlekkerd op de gladde muren van een ondergrondse tunnel
storten. ‘De favoriete plaats is het kruispunt van drie gangen. Onder, links- en
rechtsboven, suist het verkeer voorbij.’
Het is geen sinecure om als journalist deze en dergelijke kringen binnen te dringen
en voldoende vertrouwen te wekken om mensen aan het praten te krijgen. Tussen
de regels door valt daar af en toe iets over te lezen. Zoals in een stukje over werkende
jongeren: ‘Werkende jongeren en leerlingen van het lager beroepsonderwijs wilden
iedere keer eerst weten wat voor iemand ik was, waar ik woonde, of ik getrouwd
was, wat voor soort baas ik had, wat ik in het weekend deed.’ De antwoorden waren
blijkbaar bevredigend. ‘Op allerlei manieren stelden zij mij op m'n gemak; ze gaven
me sigaretten en legden uit wie op wie verliefd was in de klas.’ Het is dit vermogen
- ergens entree vinden en vervolgens deel te worden van de omgeving - dat
journalistiek, evenals andere vormen van sociaal onderzoek, tot een kunst maakt
waarvoor lang niet iedereen in de wieg gelegd is.
De grote kracht van journalistieke reportages als die van Carolijn Visser is de
droge documentatie van het gewone le[Vervolg op pagina 23]

Uitverkoren

Enthousiasme door Bernard Levin (Bigot & Van Rossum). Een excursie langs
alles wat Levin genoegen bezorgt, nadat hij jarenlang Engeland had bestookt
met wat hem niet beviel.
Indië-Indonesië in honderd gedichten samengesteld door Joop van den Berg
(Nijgh & Van Ditmar). Een originele bloemlezing met verzen van Jan Prins tot
G.J. Resink en Tjalie Robinson.
Utopie tegen utopie - Raster 31 (De Bezige Bij). Speciaal nummer geheel
gewijd aan ‘utopie (als methode) tegen utopie (als systeem)’
Lives of the Poets door E.L. Doctorow (Random House/Van Ditmar). Zes
verhalen en een novelle over de mysteries van het schrijversleven.

Uitverkoren is een lijstje boeken gekozen door redactie en medewerkers.
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Uitgelezen

VN-top-10 fiction
1. (1)

Kees van Kooten, Hedonia, (De Bezige
Bij)

2. (3)

Toon Hermans, Vandaag is de dag,
(Elsevier)

3. (2)

Kees van Kooten, Modermismen, (De
Bezige Bij)

4. (8)

Leon Uris, De Hadji, (Hollandia)

5. (4)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen,
(Veen)

6. (-)

Frederick Forsyth, Het vierde protocol,
(A.W. Bruna)

7. (10)

Jona Oberski, Kinderjaren, (Bzztôh)

8. (5)

J. Bernlef, Hersenschimmen, (Querido)

9. (9)

Diverse auteurs, Ooitgedacht, (CPNB)

10. (6)

Jan Wolkers, De onverbiddelijke tijd, (De
Bezige Bij)

VN-top-10 non-fiction
1. (1)

Pieter Lakeman, Het gaat uitstekend.
Zwendel en wanbeleid in het Nederlandse
bedrijfsleven, (De Haan)

2. (2)

Van Kooten en De Bie, De
Bescheurkalender, (De Harmonie)

3. (3)

Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog,
deel 11a (Nederlands-Indië),
(Staatsuitgeverij)

4. (4)

Lillian Rubin, Vrouwen, mannen en
intimiteit, (Maarten Muntinga)

5. (7)

Lillian Rubin, Intieme vreemden, (Ambo)

6. (8)

Van Dale, Groot Woordenboek der
Nederlandse taal, complete uitgave in drie
delen, (Van Dale lexicografie)
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7. (5)

Jan Harren en Marien van den Bos, De
RSV-show, (A.W. Bruna)

8. (9)

Herinneringen aan Wim Kan.
Persoonlijke notities van diverse auteurs
onder redactie van Wim Ibo, (Villa)

9. (6)

Snoecks '85 (Snoecks Nederland BV)

10. (-)

H.S. Kushner, Als 't kwaad goede mensen
treft, (Ten Have)

Deze top-10 is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
■ Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19 ■ Amersfoort; De Algemene Boekhandel, Leusderweg 184 ■
Apeldoorn; Nawijn & Polak Marktplein 24 ■ Arnhem; De Gelderse Boekhandel,
Koningstraat 31 ■ Assen; Iwema, Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein
20 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Breda; J.J. van
Turnhout, Grote Markt 18 ■ Bussum; De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■
Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236 ■ Deventer; Praamstra, Lange
Bisschopstraat 41 ■ Dordrecht; Vos en Van der Leer, Sterrenburgplein 129 ■
Eindhoven; Van Piere, Rechtestraat 62 ■ Emmen; Gerard Jansen, De Weiert 88
■ Geleen; Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■
's-Gravenhage; Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v.
Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker, Rijksstraatweg 205 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerlen; Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom,
Heerenweg 67-69 ■ Hengelo; Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch;
Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■ Hilversum; Harkema's Boekhandel, Havenstraat
105-107 ■ Hoogeveen; C. Pet, Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban
46-48 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Laren; Larense
Boekhandel; Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■
Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■
Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidschenhage, Kamperfoelie 12-14 ■
Lelystad; De Brunte, ‘Lelycenter’ ■ Lelystad; Boom Boekhandel, ‘De Gordiaan’
■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Oegstgeest; De Kler,
Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks, Walplein 3 ■
Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Sittard; Boekhuis Sittard,
Limbrichterstraat 44 ■ Sneek; Baarda, Grootzand 43-45 ■ Soest; Van de Ven's,
Winkelcentrum Hartje Zuid ■ Spijkenisse; Voskamp, Nieuwstraat 105 ■ Tilburg;
Gianotten, Heuvelpoort 359 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■
Vlissingen; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat 54 ■
Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■ Woerden;
Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■ Zoetermeer;
Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9.
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Aan deze top-tien wordt tevens medegewerkt door de niet-Libris boekhandels:
Amsterdam: K.H. Veenstra, Utrechtsestraat 18A; Rotterdam: Donner Boeken BV,
Meent 80.
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[Rapporteren van binnenuit - vervolg]
ven, romanschrijvers kunnen daar vaak niet aan tippen. Maar tegelijkertijd is het ook
de zwakte van het genre. Je zou wensen dat iemand die zo lang en intensief met
allerlei soorten van jongeren is opgetrokken wat meer zou reflecteren over wat het
betekent om tot de verloren generatie te behoren. Uit het eerste stuk van de bundel
valt af te leiden, dat Carolijn Visser meent dat de jeugd van de jaren vijftig als twee
druppels op de oudere generatie leek. ‘Ze waren niet alleen precies zo gekleed als
hun ouders, ze dachten ook precies zo.’ In de jaren zestig zou er een generatiekloof
zijn opgetreden: ‘Een paar jaar later zijn er opeens twee werelden: die van de
volwassenen en die van de jeugd. De jongeren hebben hun eigen kleding:
spijkerbroeken en T-shirts. Geen rustig nuchter weekend in de natuur maar gigantische
popconcerten waar druk geëxperimenteerd wordt met hasj en hallucinerende
middelen.’
Hoe zit het met de jeugd waar Carolijn Visser het in eerste instantie over heeft?
Die van de jaren zeventig en tachtig? Uit haar artikelen van vóór 1980 krijg je de
indruk dat er weer enige toenadering is tot ouders en leerkrachten, dat de
generatiekloof weer een beetje overbrugd is. Maar deze indruk wordt tenietgedaan
in haar meest recente stukken. Persoonlijk denk ik, dat de ‘kloof’ groter is dan ooit,
niet alleen tussen jongeren en ouderen, maar ook tussen verschillende categorieën
jongeren onderling: de punks, de disco's, de corpsballen en wat er nog meer in die
contreien te vinden is. Soms is het zelfs voor Carolijn Visser moeilijk die kloven te
overbruggen. In het gekraakte voormalige Handelsbladgebouw komt ze de achtjarige
Sven tegen, zoon van een Duitse moeder. Sven is nog nooit naar school geweest
maar zijn moeder zegt vertederd: ‘Hij leert snel lezen en schrijven door de graffiti.
Mijn zoon groeit op in een creatief milieu. Hij gaat altijd in zijn eentje op stap met
zijn viltstift. Je kunt precies zien welke routes hij neemt. Trams, daar houdt hij ook
van. Ik moet altijd weer lachen als ik uit het raam kijk en lijn 1 of 2 voorbij zie komen
met Sven erop.’ Carolijn Visser loopt later samen met de kleine Sven door het gebouw.
‘In een van de kamers vindt hij een spuitbus en zwaait daarmee om zich heen, een
dunne verfmist verspreidend. Als ik hem vraag of hij dat wil laten, zegt hij: “Jij moet
je grote bek houden.” “Pardon?” “Ik zeg nooit pardon.” Hij blijft achter om Destroy
op de muur te schrijven.’
■

Mijn dag
Victoria Roberts
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© Victoria Roberts, reprinted by permission of Chatto & Windus/The Hogarth Press

En verder:
De jaarlijkse vraag naar de Beste Boeken is een goede gelegenheid voor critici om
schrijvers van hun voorkeur extra onder de aandacht te brengen.
Saul Bellow noemt in de Sunday Times één boek waardoor hij ‘deeply impressed’
was: The Periodic Table van Primo Levi, een vertaald boek (er staat niet bij uit
welke taal) dat in Amerika verscheen bij Schocken. Philip Roth noemt de roman
Love Medicine van Louise Erdrich die volgend jaar in Londen bij André Deutsch
verschijnt. Zij is volgens hem ‘the most interesting new American novelist to have
appeared in years.’

De Engelse vrouwen- of feministische uitgeverij Virago is zo succesvol dat zij
(inderdaad, uitgeverij is vrouwelijk) een eigen boekwinkel heeft geopend in
Southampton Street in Londen. De winkel is ‘smaakvol en eigentijds in deco nouveau’
ingericht en zal niet alleen boeken van vrouwen verkopen, al zullen die natuurlijk
de hoofdzaak zijn: ‘We're bringing our particular view of things into the high street,’
verklaarde Carmen Callil, de bazin van de uitgeverij.

Bij de Duitse uitgeverij Siedler Verlag is een boek over Nederland verschenen dat
in Duitsland, en met name in Die Zeit, zeer geprezen wordt: Das unbekannte Holland
- Regenten, Rebellen und Reformatoren van Ernest Zahn (336 p., f50,05). Christian

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1984

Graf von Krockow noemt het in Die Zeit van 30 november ‘Rundheraus: ein Buch,
das erfrischt und freudig stimmt, weil es klüger macht... eine klassische Studie zur
politischen Kultur unserer Nachbarn.’

Volgend jaar juli verschijnt de nieuwe roman van John Irving, de schrijver van The
World According to Garp: The Cider House Rules. De roman speelt zich af in een
weeshuis (Irvings romans spelen altijd in min of meer besloten gemeenschappen) en
heeft als hoofdpersoon Homer Wells. Het bijzondere aan hem is dat hij het, na vele
pleeggezinnen, in het weeshuis erg naar zijn zin heeft en er niet meer weg wil. Een
van de redenen is de aanwezigheid van Melony, het hoofd van de meisjesafdeling,
die hem niet kwijt wil: ‘As long as I stay, you stay, Sunshine.’ Bij dezelfde uitgeverij,
Jonathan Cape, verschijnt ook het boek dat de grote overzichtstentoonstelling in
maart van Tomi Ungerer in de Royal Festival Hall zal begeleiden: Testament.

De alomtegenwoordige fotograaf van NRC Handelsblad Vincent Mentzel maakte
een keuze uit zijn enorme produktie in het boek (Foto Vincent Mentzel), uitgegeven
door De Haan (f39,50) en maakte samen met de Rotterdamse dichter Jules Deelder
een boekje over Rotterdam: Stadslicht. Deelders hardhandige liefde voor de stad
maakt hem in deze gedichten tot stadsdichter - zoiets als vroeger stadhouder - bij
uitstek. Mentzel moet veel van Margrittes schilderij Reproduction interdite houden
(het schilderij van de man in de spiegel op de rug gezien); alle hem bekende heren
met zwarte pakken zet hij er voor, aldus Margrittes verbod overtredend (uitgegeven
door Kreits, f23,50).

In het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek aan de
Princessegracht 30 in Den Haag (bij het Centraal Station) is tot 16 maart volgend
jaar een grote tentoonstelling over het werk van Dick Bruna. Het museum is van
maandag tot en met zaterdag geopend van 1 tot 5 uur, op zon- en feestdagen gesloten.
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